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Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomočeh so kot celota odobrene s 
strani vodje nosilca programov Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje.

Za pripravo in ažuriranje Smernic o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomočeh 
je odgovoren vodja Sektorja za finančne mehanizme v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, ki je zadolžen za izvajanje nalog vodje nosilca programov Izobraževanje – krepitev 
človeških virov in Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvajata v okviru 
Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v 
obdobju 2014-2021.

Za hranjenje izvirnika Smernic o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomočeh je 
odgovoren vodja nosilca programov Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, ki tudi potrdi vse morebitne vsebinske popravke in dopolnitve smernic.

Špela Dragar
vodja nosilca programov Izobraževanje –

krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje
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1 SEZNAM KRATIC

DP  Državna pomoč
EGP Evropski gospodarski prostor
EK Evropska komisija
eMS Elektronski sistem spremljanja (Electronic Monitoring System)
EGP FM           Finančni mehanizem EGP
KE Kontrolna enota
MF Ministrstvo za finance
MF-SSDP Ministrstvo za finance - Sektor za spremljanje državnih pomoči
MoS Memorandum o soglasju
MSP Mala in srednje velika podjetja
NKT Nacionalna kontaktna točka
NProg Nosilec programa
NProj Nosilec projekta
NOR FM Norveški finančni mehanizem
PP Projektni partner
SVRK Služba Vlade  Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
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2 UVOD

Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomočeh (v nadaljevanju: 
Smernice) za Norveški finančni  mehanizem 2014-2021 in Finančni mehanizem EGP 2014-2021  (v 
nadaljevanju: NOR FM in EGP FM) so namenjene slovenskim upravičencem, ki sodelujejo v projektih 
programa Izobraževanje - krepitev človeških virov in programa Blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje, ki se izvajata v okviru NOR FM in EGP FM. Izvajanje NOR FM in EGP FM ter 
izvajanje programov Izobraževanje - krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje je v pristojnosti Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (v nadaljevanju: SVRK).

Smernice delno povzemajo obsežne pravne podlage Evropske komisije, ki urejajo področje državnih 
pomoči. Namen Smernic je predvsem:

a) upravičencem čim bolj približati ključno zakonodajo, ki ureja področje državnih pomoči v 
Republiki Sloveniji in je vezana na izvajanje programov Izobraževanje – krepitev človeških 
virov in Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki sta sofinancirana s sredstvi 
NOR FM in EGP FM in pripadajoče slovenske udeležbe;

b) predstaviti postopke v primeru ugotovljenih elementov državnih pomoči v projektih, ki se 
izvajajo v okviru programov Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, ki sta sofinancirana s sredstvi  NOR FM in EGP FM in 
pripadajoče slovenske udeležbe. 

Smernice so nastale na podlagi in ob upoštevanju naslednjih pravnih aktov:

- Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 
215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU);

- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami 
(UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU).

- Uredbe o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega 
gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 (Uradni list RS, št. 
160/2020 z dne 6. 11. 2020).

Na podlagi Uredbe o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma 
Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014-2021 (v nadaljevanju: Uredba 
NOR FM in  EGP FM) ter na podlagi teh Smernic SVRK (Sektor za finančne mehanizme) na Ministrstvo 
za finance (Sektor za spremljanje državnih pomoči) priglasi naslednje sheme:

- pomoč »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013);
- pomoč za usposabljanje kot skupinsko izjemo državne pomoči, ki je izvzeta v skladu s pogoji 

Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
- pomoč za varstvo okolja kot skupinsko izjemo državne pomoči, ki je izvzeta v skladu s pogoji 

Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Smernice se objavijo na spletnih strani www.svrk.gov.si in spletni strani NOR FM in EGP FM 
www.norwaygrants.si.

Smernice začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh. Enak postopek velja za spremembe in 
dopolnitve Smernic. 
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3 SPLOŠNE DOLOČBE

3.1 Vsebina smernic

Smernice določajo področje, uporabo, pogoje, vrste pomoči, nadzor in druga določila za programa 
Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki sta 
financirana s sredstvi NOR FM in EGP FM in pripadajoče slovenske udeležbe za:

(1) Nacionalno kontaktno točko (skladno z Uredbo NOR FM in EGP FM je Nacionalna kontaktna 
točka v Republiki Sloveniji SVRK), ki zagotavlja, da je vsaka javna podpora v okviru NOR FM in 
EGP FM v skladu s postopkovnimi in vsebinskimi pravili o državni pomoči, ki veljajo v času 
dodelitve javne podpore;

(2) Nosilca programov Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje (skladno z Uredbo NOR FM in EGP FM je nosilec omenjenih programov 
SVRK) v vlogi dajalca pomoči, potrjevalca in poročevalca o pomoči po pravilu »de minimis« in 
državnih pomočeh ter v vlogi poročevalca o posredni »de minimis« pomoči.

Sredstva se po teh Smernicah dodelijo:

- za pomoč po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 1407/2013/ES,
- in po potrebi za državne pomoči v skladu z Uredbo 651/2014/ES (Pomoč za usposabljanje kot 

skupinsko izjemo državne pomoči, ki je izvzeta v skladu s pogoji Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014; Pomoč za varstvo okolja kot skupinsko izjemo državne pomoči, ki je izvzeta v skladu 
s pogoji Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014).

Izvedba posamezne aktivnosti v okviru projektov se presodi najprej po pravilu »de minimis« (v 
nadaljevanju: pomoč »de minimis«). V kolikor dodelitev pomoči »de minimis« ne bo mogoča deloma ali 
v celoti, je predvideno združevanje pomoči »de minimis« z državnimi pomočmi (v nadaljevanju: DP) v 
skladu z Uredbo 651/2014/ES oziroma dodelitev DP izključno v skladu z Uredbo 651/2014/ES.

3.2 Višina zagotovljenih sredstev

Skupna maksimalna ocenjena vrednost obeh programov Izobraževanje - krepitev človeških virov in 
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v okviru katerih lahko pride do pomoči »de 
minimis« in DP, je v višini do največ  13.000.000 EUR sredstev NOR FM in EGP FM in pripadajoče 
slovenske udeležbe. 

3.3 Oblika pomoči

Pomoči »de minimis« in DP po teh Smernicah se dodeljuje v določeni višini za posamezne namene kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

3.4 Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v teh Smernicah, imajo enak pomen, kot ga opredeljujeta Uredba 1407/2013/ES in 
Uredba 651/2014/ES.

3.5 Vrste pomoči

Za uresničevanje ciljev programov Izobraževanje - krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje se sredstva finančnih mehanizmov in pripadajoče slovenske udeležbe  
dodelijo preko pomoči »de minimis« in DP na podlagi uredb Komisije EU, navedenih v podpoglavju 3.1
teh Smernic in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči:

c) Pomoč »de minimis« na podlagi Uredbe 1407/2013/ES za programa, ki sta navedena v
podpoglavju 3.1 teh Smernic;

d) DP na podlagi 31., 41. in 47. člena Uredbe 651/2014/ES za programa, ki sta navedena v 
podpoglavju 3.1 teh Smernic.
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3.6 Prejemniki pomoči »de minimis« in DP

Prejemniki pomoči »de minimis« in DP so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem1 za mikro, 
mala, srednja in velika podjetja, ne glede na njihov pravni status ali obliko.

»Podjetje« je lahko vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegov pravni status in 
način financiranja. Uporaba pravil o državni pomoči ni odvisna od tega ali je subjekt bil ustanovljen z 
namenom ustvarjanja dobička. Tudi nepridobitni subjekt lahko na trgu ponuja blago in storitve. 
Razvrstitev subjekta med podjetja je vedno odvisna od konkretne dejavnosti. Subjekt, ki opravlja 
gospodarske in negospodarske dejavnosti, se obravnava kot podjetje le v povezavi z gospodarskimi 
dejavnostmi.

Do pomoči »de minimis« in DP po teh Smernicah niso upravičeni subjekti, ki:

- so podjetja v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/ES,
- so nenamensko koristili javna sredstva in od ugotovitve nepravilnosti še ni preteklo 5 let,
- imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije in zaposlenih, pri čemer neporavnana 

obveznost presega 50,00 EUR,
- so že koristili pomoč za iste upravičene stroške do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila 

»de minimis« in DP,
- so že prejeli pomoč »de minimis« ali DP po teh Smernicah ali predhodnih pravilnikih in naložbe 

oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,
- so v postopku obravnave kršenja delovne zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za 

storitev prekrška s področja delovne zakonodaje.

3.7 Kumulacija

Določene zgornje meje in največje intenzivnosti pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev 
je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. 
Upošteva se skupni znesek javnih sredstev za dejavnost, projekt ali podjetje.

Za iste upravičene stroške in ob predpostavki ne-preseganja zneska pomoči in največje intenzivnosti se 
lahko:

a) pomoč »de minimis« kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 
360/2012/ES do zgornje meje, določene v tej uredbi;

b) pomoč »de minimis« kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/ES;

c) DP kumulira z vsako drugo DP do zgornje meje, določene v Uredbi 651/2014/ES;
d) DP kumulira s pomočjo »de minimis« do zgornje meje, določene v Uredbi 651/2014/ES. 

Za različne upravičene stroške in ob predpostavki ne-preseganja največje intenzivnosti po Uredbi  
651/2014/ES, se DP lahko kumulira:

a) z vsako drugo DP;
b) s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis«.

4 UKREPI V SKLADU Z UREDBO 1407/2013/ES

4.1 Splošno o pomoči »de minimis«

Pomoč »de minimis« se dodeli enotnemu podjetju. Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

- imajo večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

                                                            
1 Kriteriji so opredeljeni v Prilogi 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014
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- imajo pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

- imajo pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji 
ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja;

- podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Skupni znesek pomoči »de minimis«, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR 
oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000,00 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev države ali Skupnosti.

  SVRK mora od prejemnika te pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno »Izjavo potencialnega 
prejemnika pomoči po pravilu de minimis«2.

 SVRK mora pisno obvestiti prejemnika3:

- da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 1407/2013/ES,
- o znesku pomoči »de minimis«.

4.2 Izvzeta področja in pogoji uporabe

    Do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja:

a) iz sektorjev ribištva in akvakulture v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 (UL L, št. 354/1 z dne 28.12.2013);

b) iz sektorja primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v Prilogi I Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL C, št. 326/01 z dne 26.10.2012; v nadaljevanju: Pogodba);

c) ki so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi;

d) ki so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi v naslednjih primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene 
količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z 
izvozno aktivnostjo.

Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo 
uvoženega blaga.

5 UKREPI V SKLADU Z UREDBO 651/2014/ES

5.1 Vloga

Za ukrepe po Uredbi 651/2014/ES se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. 
Kot vloga za pomoč se šteje prijavnica na razpis. Za datum oddaje vloge se šteje datum oddaje prijavnice 
na razpis.

                                                            
2 Obrazec Izjava potencialnega prejemnika pomoči po pravilih de minimis je v Prilogi teh Smernic.
3 Obrazec Obvestilo o dodelitvi DP in/ali pomoči po pravilu de minimis je v prilogi teh Smernic.
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Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- ime  podjetja;
- opis projekta, vključno z datumom začetka in zaključka izvajanja projekta; 
- lokacijo prejemnika, pri katerem bo prihajalo do DP; 
- seznam stroškov projekta;
- navedbo zneska javnega financiranja, potrebnega za projekt.

K vlogi je potrebno priložiti podpisano »Izjavo potencialnega prejemnika državnih pomoči«4 z 
naslednjimi izjavami vlagatelja:

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih
javnih virov;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz podpoglavja 5.2 teh Smernic,
c) glede velikosti podjetja;
d) izjavo o povezanih podjetjih.

5.2 Izvzeta področja uporabe DP

  Določbe Smernic veljajo za DP, dodeljene v vseh sektorjih, razen v:

a) ribištvu in akvakulturi, v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2013 (UL L, št. 354/1 z dne 28.12.2013);

b) ladjedelništvu;
c) proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi;
d) premogovništvu v skladu s Sklepom Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o 

državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336/24, z dne 
21.12.2010, str. 24);

e) primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe;
f) sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:

- znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni 
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,

- pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene 
količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z 
izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje 
novega ali obstoječega proizvoda na novem  trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za 
pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo 
uvoženega blaga.  

V trenutku izplačila pomoči mora imeti nerezidenčno podjetje v sodnem registru registrirano podružnico 
v Republiki Sloveniji.

Pomoč na podlagi teh Smernic ni dovoljena za prejemnike pomoči, ki so v postopku vračanja 
neupravičeno prejete DP, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto DP razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

                                                            
4 Izjava potencialnega prejemnika državnih pomoči je v prilogi teh Smernic.
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5.3 Pomoč za usposabljanje pri projektih sofinanciranih s sredstvi 
finančnih mehanizmov in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru 
programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Pomoč za usposabljanje je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe ter izvzeta iz 
obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz 31.člena in Poglavja I  Uredbe 
651/2014/ES.

Do pomoči za usposabljanje so upravičena podjetja v skladu z 31.členom Uredbe 651/2014/ES,  kjer  
so določeni tudi upravičeni stroški in intenzivnost pomoči.         

Pomoč za usposabljanje se ne dodeli za usposabljanje, ki ga podjetje zagotavlja zaradi usklajenosti z 
obveznimi nacionalnimi standardi za usposabljanje. 

Prag dodelitve pomoči je največ 1.000.000,00 EUR na podjetje in na projekt. 

Upravičeni stroški so:

a)  stroški osebja za inštruktorji za ure, ko inštruktorji sodelujejo pri usposabljanju;
b) stroški poslovanja v zvezi z inštruktorji in udeleženci usposabljanja, ki so neposredno povezani s 

projektom usposabljanja, na primer potni stroški, stroški nastanitve, material in zaloge, ki so 
neposredno povezani s projektom, amortizacija orodja in opreme, če se uporabljajo izključno za 
projekt usposabljanja;

c)  stroški svetovalnih storitev, povezanih s projektom usposabljanja;
d) stroški osebja v zvezi z udeleženci usposabljanja in splošni posredni stroški (upravni stroški,      

najemnine, režijski stroški) za ure, ko udeleženci usposabljanja sodelujejo pri usposabljanju.

       Intenzivnost pomoči ne presega 50% upravičenih stroškov. Lahko se poveča, in sicer do največje 
intenzivnosti pomoči v višini 70% upravičenih stroškov, v naslednjih primerih:

a) za 10 odstotnih točk, če je usposabljanje namenjeno invalidnim delavcem ali prikrajšanim 
delavcem;

b) za 10 odstotnih točk, če je pomoč dodeljena srednjemu podjetju, in za 20 odstotnih točk, če je 
pomoč dodeljena malemu podjetju.  

5.4 Pomoč za varstvo okolja pri projektih sofinanciranih s sredstvi 
finančnih mehanizmov in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru 
programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Do pomoči za varstvo okolja so upravičena podjetja v skladu z 41. in 47. členom Uredbe 651/2014/ES, 
kjer so za vsak cilj določeni tudi upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči.

5.4.1 Pomoč za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov (41.člen 
Uredbe 651/2014/ES)

Pomoč za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov je združljiva z notranjim trgom v smislu 
člena 107(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni 
pogoji iz 41.člena in Poglavja I  Uredbe 651/2014/ES.

Pomoč se ne dodeli:

a) za biogoriva;
b) za hidroelektrarne, ki niso v skladu z direktivno 2000/60/ES.

Pomoč za naložbe se dodeli samo za nove obrate. Pomoč se ne dodeli ali izplača po začetku 
obratovanja obrata in ni odvisna od proizvodnje.
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Prag dodelitve pomoči je največ 4.000.000 EUR na podjetje in na projekt.

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za spodbujanje proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov:

a) kadar se stroški naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov lahko prepoznajo v skupnem 
strošku naložbe kot samostojna naložba (npr. kot jasno prepoznaven dodatek k že obstoječemu 
obratu);

b) kadar se stroške naložb v proizvodnjo iz obnovljivih virov lahko opredeli s sklicevanjem na 
podobno, okolju manj prijazno naložbo, ki bi jo lahko izvedli brez pomoči. Razlika med stroški 
obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z energijo iz obnovljivih virov, in se šteje za 
upravičene stroške;

c) za nekatere male obrate, pri katerih ni mogoče določiti okolju manj prijazne naložbe, ker obrati 
majhnega obsega ne obstajajo, se skupni stroški naložb za doseganje višje ravni varstva okolja 
štejejo za upravičene stroške.

Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

Intenzivnost pomoči ne presega:

a) 45% upravičenih stroškov, če so upravičeni stroški izračunani na podlagi točke (6)(a) ali (b) 41. 
člena Uredbe 651/2014/ES;

b) 30% upravičenih stroškov, če so upravičeni stroški izračunani na podlagi točke (6)(c) 41. člena 
Uredbe 651/2014/ES.

Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim podjetjem in za 
10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem.

Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih, ki prejemajo pomoč 
in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) Pogodbe ter za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih, 
prejemajo pomoč in izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(c) Pogodbe.

Intenzivnost pomoči lahko doseže 100% upravičenih stroškov, če je pomoč dodeljena v konkurenčnem 
postopku zbiranja ponudb na podlagi jasnih, preglednih in nediskriminatornih meril in omogoča
sodelovanje vseh zainteresiranih podjetij.

5.4.2 Pomoč za naložbe v recikliranje in ponovno uporabo odpadkov (47.člen 
Uredbe 651/2014/ES)

Pomoč za naložbe v recikliranje in ponovno uporabo odpadkov je združljiva z notranjim trgom v smislu 
člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni 
pogoji iz 47.člena in Poglavja I Uredbe 651/2014/ES.

Pomoč za naložbe se dodeli za recikliranje in ponovno uporabo odpadkov, ki jih ustvarijo druga 
podjetja.

Reciklirani ali ponovno uporabljeni materiali bi se drugače odstranili ali obdelali na okolju manj prijazen 
način. Pomoč za postopke predelave odpadkov, razen recikliranja, ni predmet skupinske izjeme v 
skladu s tem členom.

Pomoč posredno onesnaževalcev ne razbremeni bremena, ki bi ga morali nositi na podlagi prava Unije, 
ali bremena, ki bi se moral šteti za običajen strošek podjetja.

Pomoč povečuje povpraševanje po materialih za recikliranje in zbiranje materialov za recikliranje.

Naložba presega raven »najsodobnejšega postopka«.

Prag dodelitve pomoči je največ 800.000 EUR na podjetje in na projekt.



Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomočeh

Sodelujemo skupaj za  zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo                        14

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, potrebni za izvedbo naložbe, ki omogoča dejavnosti 
boljšega ali učinkovitejšega recikliranja ali ponovne uporabe v primerjavi s klasičnim postopkom 
dejavnosti ponovne uporabe in recikliranja z enako zmogljivostjo, ki bi bila vzpostavljena brez dodelitve 
pomoči.

Intenzivnost pomoči ne presega 35% upravičenih stroškov. Intenzivnost se lahko poveča za 20
odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem in za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno 
srednjim podjetjem.

Pomoč za naložbe v zvezi z recikliranjem in ponovno uporabo lastnih odpadkov upravičenca ni izvzeta 
iz obveznosti priglasitve na podlagi 47.člena Uredbe 651/2014/ES.

6 POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR PREJEMNIKOV  
POMOČI

        Pomoč »de minimis« in DP se dodeljujejo prejemnikom pomoči na podlagi izvedenega javnega 
razpisa.

Javni razpis izvaja Nosilec programa, ki je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Postopek in merila za ocenjevanje projektov opredeli Nosilec programa Izobraževanje -  krepitev 
človeških virov oziroma programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,  potrdi pa 
izbirna komisija programa Izobraževanje -  krepitev človeških virov oziroma izbirna komisija programa 
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Projekti se ocenijo tudi iz vidika DP. Odločitev o 
izboru projektov sprejme izbirna komisija.

Datum dodelitve pomoči »de minimis« in DP je datum podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev. 

Vsak projektni partner, ki je prejemnik pomoči, poroča skrbniku pogodbe pri Nosilcu programa 
Izobraževanje -  krepitev človeških virov oziroma programa Blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje o dodelitvi sredstev o datumu in višini prejetih sredstev ter priloži dokazilo o prejemu 
sredstev v roku petih delovnih dni od prejema sredstev.

Nosilec programa Izobraževanje -  krepitev človeških virov oziroma programa Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje (SVRK) poroča o dodeljenih DP Ministrstvu za finance, Sektorju za 
spremljanje državnih pomoči za potrebe priprave poročil o dodeljenih državnih pomočeh v skladu z 
Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljnjem besedilu: ZSDrP) in 
Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14).

7 NAZDOR IN SANKCIJE

Namensko porabo in zakonitost dodeljenih sredstev za izvedbo projektov, pridobljenih v okviru javnih 
razpisov, spremlja in pri prejemnikih preverja SVRK.

V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjega odstavka ali neupravičeno izplačanih sredstev mora 
prejemnik pomoči odobrena sredstva vrniti v celoti, vključno s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, če se 
ugotovi:

 da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
 da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

Natančni pogoji vračila sredstev, dodeljenih prejemniku pomoči, se določijo v pogodbi o dodelitvi 
sredstev. Neupravičeno izplačana sredstva SVRK izterja od prejemnikov pomoči, vključno s 
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
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8 HRAMBA DOKUMENTACIJE

Prejemnik pomoči »de minimis« in DP mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev 
pomoči po teh Smernicah, deset let od datuma prejema pomoči.

SVRK mora zagotoviti hrambo dokumentacije z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev deset proračunskih let od dneva zadnje dodelitve pomoči po teh Smernicah. 

9 PRILOGE
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9.1 IZJAVA POTENCIALNEGA PREJEMNIKA POMOČI PO PRAVILU 
»DE MINIMIS«

Odgovorna oseba /ime in priimek/ ………………………………………. podjetja5 oz. pravnega subjekta 
/ime in naslov pravnega subjekta/ …………………………………………………………, davčna številka 
..............., matična številka ...................,

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:

 da v okviru projekta ne bomo opravljali dejavnosti na naslednjih področjih:
o ribištva in akvakulture,
o primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 

Evropske skupnosti,
o predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih 

primerih:
 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki 

so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
 če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 

proizvajalce,
 pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 

članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

 pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
 skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju 

zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR),

 da sem seznanjen/a s pravili kumulacije pomoči:
o pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 

stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

o pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 1407/2013/EU, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje 
meje, določene v uredbi 360/2012.

o pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje 
meje (200.000 oz. 100.000 EUR).

ENOTNO PODJETJE

Seznanjen/a sem s spodaj navedeno definicijo enotnega podjetja v skladu s členom 2(2) Uredbe 
1407/2013/EU.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali 

nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 

sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

                                                            
5 Podjetje je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegov pravni status, organizacijo, lastništvo ali način 
financiranja (neprofitnost ni pomembna).



Smernice o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« in državnih pomočeh

Sodelujemo skupaj za  zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo                        17

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji 
ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Podjetje /navedite uradno ime vašega podjetja/ …………………………………… z matično številko 
…………. JE / NI enotno podjetje v skladu s členom 2(2) Uredbe 1407/2013/EU /obvezno ustrezno 
obkrožite/.

Kot enotno podjetje smo glede na  zgornjo definicijo »enotnega podjetja« v razmerju z naslednjimi 
podjetji /obvezno izpolnite, če ste obkrožili »JE«/:

Ime podjetja Naslov podjetja Matična številka 
podjetja MID št. 6

PREOBLIKOVANJE PODJETJA

Podjetje /navedite uradno ime vašega podjetja/ ………………………………… z matično 
številko……………………….  je /obvezno ustrezno obkrožite/:

pripojeno podjetje DA                 NE
razdeljeno podjetje DA          NE

V primeru da ste označili DA, izpolnite spodnjo tabelo:

1.
da je bila dne ......... izvedena združitev zgoraj navedenega podjetja s 
podjetjem ............., matična številka ......, davčna številka .............

2.
da je bila dne  .........  izvedena pripojitev k zgoraj navedenemu podjetju; ime podjetja: ............., 
matična številka ......, davčna številka .............

3.
da se je zgoraj navedeno podjetje dne ...... razdelilo na dve ali več ločenih podjetij, in sicer na:   

 podjetje:   ............., matična številka ......, davčna številka .............
 podjetje:   ............., matična številka ......, davčna številka .............

1) Združitev ali pripojitev podjetij: vse že dodeljene de minimis pomoči  kateremu koli podjetju, 
ki je udeleženo pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri ugotavljanju maksimalnega zneska 
de minimis pomoči za novo oz. prevzemno podjetje. Pomoč de minimis, ki je bila zakonito 
dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.

2) Delitev podjetja: de minimis pomoč dodeljena pred razdelitvijo podjetja se dodeli podjetju, ki 
je pomoč koristilo (navadno je to podjetje, ki prevzame dejavnost, za katero se je pomoč de 
minimis uporabila). V kolikor taka delitev ni mogoča, se de minimis pomoč razdeli 
sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dan 
razdelitve.

                                                            
6 MID številka se vnaša v primeru kmetijskega gospodarstva.
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EVIDENCA ŽE PREJETE oz. ODOBRENE7 POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« /dopolnite spodnje 
podatke/:

V predhodnih 2 (dveh) poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu je bila »enotnemu podjetju8« oz. 
podjetju (navedite uradno ime vašega podjetja) ……………………………………… z matično 
številko………………………. na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis dodeljena
oz. odobrena naslednja pomoč po pravilu de minimis:

/izpolnite spodnjo tabelo; v primeru, da te pomoči v zadnjih treh poslovnih letih kot »enotno podjetje« oz. 
podjetje niste prejeli, tabele ne izpolnjujete/

Ime podjetja Datum dodelitve 
oz. odobritve 

sredstev

Višina 
dodeljenih/odobrenih 
sredstev po pravilu

de minimis  

Institucija, ki je sredstva 
dodelila oz. odobrila 

(dajalec pomoči)

Znesek državne pomoči (ki ne sme preseči 200.000 EUR) na »enotno podjetje« v katerem koli 
obdobju treh poslovnih let /ustrezno označite/:

a) je v okviru dovoljene mejne vrednosti.
b) ni v okviru dovoljene mejne vrednosti in jo presega.

Izjavljam da:

 sem seznanjen, da so prejemniku pomoči lahko odvzeta vsa sredstva, če ob sklenitvi pogodbe ne 
da pravih podatkov oz. zavajajoče izjave oziroma tudi v primeru drugih kršitev in nepravilnosti,

 sem seznanjen, da se za dejansko dodelitev de minimis pomoči upošteva sklenjena pogodba o 
sofinanciranju operacije,

 sem seznanjen, da je prejemnik pomoči dolžan namensko porabiti sredstva in to tudi izkazati z 
ustreznimi listinami,

 sem seznanjen, da prejemniku pomoči ne bo dodeljena pomoč za neupravičene dejavnosti,
 imamo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije oz. neporavnane obveznosti ne presegajo 

50 EUR,
 imamo poravnane vse obveznosti do zaposlenih oz. neporavnana obveznost ne presega 50 EUR, 
 nismo v postopku obravnave kršenja delovne zakonodaje ali nismo  v preteklih 3 letih bili kaznovani 

za storitev prekrška s področja delovne zakonodaje,
 V zadnjih 5 letih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in nismo nenamensko koristil javnih sredstev 

(obdobje 5-ih let se šteje od datuma podpisa izjave); 
 za izvedbo tega projekta oziroma iste upravičene stroške še nismo zaprosili ali koristili pomoč iz 

drugih javnih virov do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.

Datum: Žig
(če pravni subjekt posluje z žigom)

Podpis odgovorne osebe podjetja

                                                            
7 Pomoč je že odobrena, ni pa poročana v centralno evidenco Ministrstva za finance.
8 V primeru, da ste enotno podjetje, je potrebno upoštevati tudi zneske pomoči, ki so bili dodeljeni podjetjem, s katerimi ste 
povezani.
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9.2 IZJAVA POTENCIALNEGA PREJEMNIKA DRŽAVNE POMOČI

Odgovorna oseba /ime in priimek/ ……………………………  podjetja9 oz. pravnega subjekta /ime in 
naslov pravnega subjekta/ …………………………………, davčna številka ....................., matična 
številka ........................ 

v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014, z dne 26. 6. 
2014, str. 1-78; v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah)10

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam

 da v okviru projekta ne bomo opravljali dejavnosti v naslednjih sektorjih: 
a) ribištvu in akvakulturi, v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 11. decembra 2013 (UL L, št. 354/1 z dne 28.12.2013),
b) ladjedelništvu,
c) proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,
d) premogovništvu v skladu s Sklepom Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o 

državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336/24, z dne 
21.12.2010, str. 24),

e) primarni kmetijski proizvodnji,

 da v okviru projekta ne bomo:
a) opravljali aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvozne 

količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, 
povezane z izvozno aktivnostjo,

b) dajali prednosti uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,

 da nismo podjetje v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
 nismo nenamensko koristili javnih sredstev v zadnjih 5-ih letih,
 da ne prejemamo oz. nismo v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz 

drugih javnih virov,
 imamo poravnane obveznosti do Republike Slovenije in zaposlenih oz. neporavnana obveznost 

ne presega 50,00 EUR,
 še nismo prejeli pomoči »de minimis« ali drugih javnih sredstev pri čemer ne bi izvedli naložb 

oz. storitev predpisanih v pogodbi,
 da nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete DP, na podlagi odločbe Evropske komisije, 

ki je prejeto DP razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
 nismo v postopku kršenja delovne zakonodaje in v preteklih treh letih nismo bili kaznovani za 

storitev prekrška s področja delovne zakonodaje.

VELIKOST PODJETJA

Podjetje /ime podjetja/ …………………………………, davčna številka …………………, matična 
številka……………………….  je /ustrezno označite/:

o MAJHNA DRUŽBA

- zaposluje < 50 ljudi in 
- letni promet ne presega 10 milijonov evrov ali 
- letna bilančna vsota ne presega 10 milijonov evrov 

                                                            
9 Podjetje je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegov pravni status, organizacijo, lastništvo ali način 
financiranja (neprofitnost ni pomembna).
10 Zadnjič spremenjena z Uredbo 2017/1084 z dne 14.  junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 651/2014, kar zadeva pomoč za 
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za 
športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, 
in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156, 20. 6. 2017).
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o SREDNJA DRUŽBA

- zaposluje < 250 ljudi in 
- letni promet ne presega 50 milijonov evrov ali 
- letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov 

o VELIKA DRUŽBA

- zaposluje nad 250 ljudi, 
- letni promet presega 50 milijonov evrov ali 
- letna bilančna vsota presega 43 milijonov evrov. 

PARTNERSKA ALI POVEZANA PODJETJA IN OSEBE

Podjetje /ime  podjetja…………………………………, davčna številka ……………….., matična 
številka……………………….,  je /ustrezno označite/:

 Ali ste partnersko ali povezano podjetje skladno s členi od 1 do 6 Priloge I Uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah:

DA NE

/Če je odgovor na predhodno vprašanje DA, navedite podjetja, s katerimi ste v partnerstvu oz. povezani 
(ime in sedež tega/teh podjetij)/

Ime podjetja Naslov podjetja Matična številka 
podjetja MID št. 11

*Vrstice dodati po potrebi

Število zaposlenih v podjetju:

- na dan 31. 12. predhodnega leta:  _______ zaposlenih,
- na dan oddaje vloge na razpis: ________ zaposlenih.

Število zaposlenih za vsako partnersko oz. povezano podjetje na dan 31. 12. predhodnega leta  in na 
dan oddaje vloge.

Ime podjetja Število zaposlenih dne 
31.12. predhodnega leta

Število zaposlenih na dan 
oddaje vloge

* Vrstice dodati po potrebi

Datum: Žig
(če pravna oseba posluje z žigom)

Podpis odgovorne osebe podjetja

                                                            
11 MID številka se vnaša v primeru kmetijskega gospodarstva
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9.3 OBVESTILO O DODELITVI DRŽAVNIH POMOČI IN/ALI POMOČI 
PO PRAVILU »DE MINIMIS« ZA NOSILCA PROJEKTA

Na podlagi sklepa Izbirne komisije za izbor projektov v okviru programa <Izobraževanje – krepitev 
človeških virov / Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje> z dne <xx. xx. 2021> je bila 
projektna vloga z akronimom <akronim> odobrena. Po izvedenem pojasnjevalnem sestanku z nosilcem 
projekta <naziv nosilca projekta> nosilec programa  <Izobraževanje – krepitev človeških virov / Blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje> izdaja obvestilo o dodelitvi državnih pomoči in/ali pomoči 
de minimis iz sredstev Finančnega mehanizma EGP ali Norveškega finančnega mehanizma ter 
sredstev slovenske udeležbe, ki so bile projektnim partnerjem pripisane na osnovi navedenih projektnih 
aktivnosti v prijavnici.  V primeru sprememb projekta, ki bi lahko vplivale na relevantnost državnih 
pomoči in pomoči de minimis, se lahko le-ta ponovno preveri. 

Obrazložitev 

V okviru ocenjevanja prejetih vlog je bila narejena ocena relevantnosti državnih pomoči ali pomoči iz 
naslova de minimis. V okviru projektne vloge s št. <xx> , ki je bila odobrena v okviru Javnega razpisa za 
predložitev projektov v okviru programa <Izobraževanje – krepitev človeških virov / Blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje>, objavljenega xx. xx. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. 
RS, št. ¸<xx>) ter na spletni strani programa, se projektnim partnerjem dodeli državna pomoč oziroma 
pomoč de minimis v naslednjih zneskih: 

Naziv nosilca projekta/ 
projektnega partnerja 

Vrsta pomoči (državna pomoč 
ali pomoč de minimis)

Viš ina državne pomoči  a l i  
pomoči de minimis

Dne <datum> je bila za zgoraj navedeni projekt podpisana Pogodba o dodelitvi sredstev št. <številka 
pogodbe>, na podlagi katere je bila projektnemu partnerju <navesti vse projektne partnerje s 
pripadajočimi zneski pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči>:

-  <naziv projektnega partnerja> skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Ul L EU 352 z dne 24. 12. 2013) dodeljena pomoč po pravilu de minimis v višini 
<znesek> EUR.

- <naziv projektnega partnerja> skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014, z dne 26. 6. 2014, str. 1-78) dodeljena državna pomoč v 
višini <znesek> EUR.

<ime in priimek>
vodja nosilca programa

Pripravil/-a:
<ime in priimek>
skrbnik/-ca pogodbe
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9.4 OBVESTILO O DODELITVI POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« 
ZA PROJEKTNEGA PARTNERJA

Za projekt z akronimom <akronim projekta>, ki je bil odobren v okviru javnega razpisa programa 
<Izobraževanje – krepitev človeških virov / Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje>, je bilo 
ugotovljeno, da določene aktivnosti, ki jih izvaja projektni partner <ime projektnega partnerja> in so v 
delovnem sklopu <naziv delovnega sklopa>, zapadejo pod pravila pomoči »de minimis«.

Dne <datum> je bila za zgoraj navedeni projekt podpisana Pogodba o dodelitvi sredstev št. <številka 
pogodbe>, na podlagi katere je bila projektnemu partnerju <naziv projektnega partnerja> skladno z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ul L EU 352 z dne 24. 12. 2013) dodeljena pomoč po 
pravilu de minimis v višini <znesek> EUR.

To obvestilo o dodelitvi pomoči de minimis mora prejemnik pomoči:
 hraniti še 10 let od datuma dodelitve pomoči; 
 predložiti na zahtevo kateregakoli organa programa <Izobraževanje – krepitev človeških virov / 

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje>, Urada za finančne mehanizme, držav  
donatoric in pristojnih revizijskih organov ter Evropske komisije, Evropskega urada za boj proti 
goljufijam (OLAF), Evropskega računskega sodišča (ECA);

 upoštevati pri nadaljnjih prijavah za pomoč de minimis skladno z načelom kumulacije v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Prejemnik pomoči lahko na podlagi dejansko realizirane višine pomoči zaprosi za popravek višine 
dodeljenih pomoči v centralni evidenci prejemnikov državnih pomoči po zaključku projekta, vendar 
najkasneje v roku treh let od dodelitve sredstev finančnih mehanizmov in nacionalnih sredstev . 

<ime in priimek>
vodja nosilca programa

Pripravil/-a:
<ime in priimek>
skrbnik/-ca pogodbe
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9.5 OBVESTILO O DODELITVI DRŽAVNE POMOČI  ZA 
PROJEKTNEGA PARTNERJA

Za projekt z akronimom <akronim projekta>, ki je bil odobren v okviru javnega razpisa programa 
<Izobraževanje – krepitev človeških virov / Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje>, je bilo 
ugotovljeno, da določene aktivnosti, ki jih izvaja projektni partner <ime projektnega partnerja> in so v 
delovnem sklopu <naziv delovnega sklopa>, zapadejo pod pravila državne pomoči.

Dne <datum> je bila za zgoraj navedeni projekt podpisana Pogodba o dodelitvi sredstev št. <številka 
pogodbe>, na podlagi katere je bila projektnemu partnerju <naziv projektnega partnerja> skladno z 
Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014, z dne 26. 6. 
2014, str. 1-78) dodeljena državna pomoč v višini <znesek> EUR.

To obvestilo o dodelitvi državne pomoči mora prejemnik pomoči:
 hraniti še 10 let od datuma dodelitve pomoči; 
 predložiti na zahtevo kateregakoli organa programa <Izobraževanje – krepitev človeških virov / 

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje>, Urada za finančne mehanizme, držav  
donatoric in pristojnih revizijskih organov ter Evropske komisije, Evropskega urada za boj proti 
goljufijam (OLAF), Evropskega računskega sodišča (ECA);

 upoštevati pri nadaljnjih prijavah za vsako drugo državno pomoč ali pomoč de minimis skladno 
z načelom kumulacije v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014.

<ime in priimek>
vodja nosilca programa

Pripravil/-a:
<ime in priimek>
skrbnik/-ca pogodbe
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