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Center za kreativnost 

•  Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo 

•  Upravičeni stroški: med 1.1.2019 in 30.6.2020 

•  Rok za oddajo vlog: 15. april 2019 

•  So financerja: Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

•  Specifični cilj Kohezijske politike: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja 
podjetij, predvsem start-up podjetij 

 

 

 

Financiranje & cilji razpisa 



Center za kreativnost 

•  razvoj inovativnih idej,  

•  podpora podjetjem in projektom s področja KKS, 
•    
•  spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih 

idej v gospodarstvo,  

•  spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi 
sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe, 

•  dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.  

Namen razpisa 



Center za kreativnost 

Temeljna področja – izberi primarno in sekundarno: 
 
•  Arhitektura, 
•  Oglaševanje, 
•  Oblikovanje in vizualne umetnosti, 
•  Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost, 
•  Knjiga, 
•  Kulturno-umetnostna vzgoja, 
•  Glasbene umetnosti, 
•  Uprizoritvene in intermedijske umetnosti, 
•  Mediji, 
•  Programska oprema in igre, 
•  Film in avdiovizualna dejavnost, 
•  Kulturni turizem in  
•  drugo umetniško ustvarjanje. 

 

Kreativni kulturni sektor 



 
à Razvoj in testiranje ideje, 

raziskava trga s ciljem za 
komercializacijo 

 
 
 

do  
15.000 €  

 
 

do 12 mesecev 
 

 

 
à Z namenom inovacij, 
razvoja novih izdelkov, 

storitev, procesov 
 
 
 

do 
30.0000 €  

 
 

do 12 mesecev 
  
 
 

Seme Zagon Sodelovanje 
kreativcev & podjetji  

 

 
à  Faza rasti, razvoja,  
internacionalizacija, 

novi trgi 
 
 
 

do  
40.000 €  

 
 

do 18 mesecev 
 
 
 

A1 A2 A3 

3 različni sklopi 

!
Preveritev koncepta!

!

!
Kreativni start-up!

!

!
Kreativni pospeševalnik!

!



•  do 15.000 EUR 

•  do 12 mesecev 

Predvidene aktivnosti: 

•  priprava študije, raziskave izvedljivosti oz. testiranja trga,  

•  priprava finančnega in poslovnega načrta, 

•  izdelava in testiranje prototipa izdelka ali storitve za  

      pridobitev možnosti in referenc za komercializacijo,  

•  sodelovanje z mentorjem. 

A1 Seme:  
Preveritev koncepta 

 
à Razvoj in testiranje ideje, 

raziskava trga s ciljem za 
komercializacijo 

 
 
 
  
 
 
 

 

Seme 

A1 

!
Preveritev koncepta!

!



•  do 40.000 EUR 

•  do 18 mesecev 

Predvidene aktivnosti: 

•  izdelan načrt prodaje in lansiranje novega produkta, storitve  

 na trg ali/in vstop na nov trg,  

•  izdelana organizacijska struktura podjetja ter definirani ključni procesi, 

•  vsaj ena nova zaposlitev na projektu,  

•  začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti,  

       pridobivanje partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov), 

•  sodelovanje z mentorjem. 

A2 Zagon:  
Kreativni Start-Up 

 
à Faza rasti, razvoja,  
internacionalizacija, 

novi trgi 
 
 
 
  
 
 
  

Zagon 

A2 

!
Kreativni start-up!

!



•  do 30.000 EUR 

•  do 12 mesecev 

Predvidene aktivnosti: 

•  vključitev kadrov iz KKS in aktivnosti pri strateškem razvoju podjetja, 

•  uvajanje design managementa v poslovanje podjetja,  

izdelani novi poslovni modeli, strateška reorganizacija podjetja, 

•  razvoj novega izdelka/storitve, širitev trgov, definirana blagovna znamka, 
pozicioniranje, komunikacija, 

•  začetek komercializacije - promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje 
partnerjev, novih trgov, strank, ustvarjanje prihodkov,  

•  sodelovanje z mentorjem. 

A3:  
Kreativni Pospeševalnik 

 
à  Z namenom inovacij, 

razvoja novih izdelkov, 
storitev, procesov 

 
 
 
 
 
  

Sodelovanje 
kreativcev & podjetji 

A3 

!
Kreativni start-up!

!



 
A1 in A2: obvezno delovanje na področju KKS – potrebna dokazila 
 
A3: ni delovanja na področju KKS, letni promet vsaj 100.000 EUR, vsaj 2 zaposlena, lastni 
izdelek/storitev na trgu 

Upravičeni prijavitelji 
A1 Seme: !

Prevetritev koncepta!
!

A2 Zagon: !
Kreativni Start-Up!

!

A3: !
Kreativni povezovalnik!

!

MSP 

d.o.o., d.d., k.d.!
s.p.!

socialna podjetja !

samozaposleni!
 v kulturi !
zadruge!

zasebni zavodi in 
društva!

javni zavodi!

velika podjetja!



Center za kreativnost 

2 programski območji: V in Z kohezijska 
regija - glede na sedež prijavitelja 



 
 
 

Sklop  
  
  

Skupna 
vrednost  

Vzhodna 
kohezijska 

regija 

Zahodna 
kohezijska 

regija 

A1 
 
 

 
150.000,00 € 

 
98.190,00 € 

 
51.810,00 € 

A2 
  

400.000,00 € 
 

261.840,00 € 
 

138.160,00 € 

A3 
 
 

 
330.000,00 € 

 
216.018,00 € 

 
113.982,00 € 

Seme - Prevetritev koncepta 

Zagon – Kreativni Start-Up 

Kreativni povezovalnik 

Višina sredstev na 1. razpisu: 880.000,00 €  



 
 

Sklop  
  
  

Št. projektov 
skupaj!

Št. projektov 
Vzhodna regija!

Št. projektov 
Zahodna regĳa!

A1 
 
 

vsaj 11! vsaj 7! vsaj 4!

A2 
vsaj 11!

!
vsaj 7! vsaj 4!

A3 
 
 

vsaj 12! vsaj 8! vsaj 4!

Seme - Prevetritev koncepta 

Zagon – Kreativni Start-Up 

Kreativni povezovalnik 

Koliko projektov bo odobrenih na  
1. razpisu? 



Center za kreativnost 

Upravičeni stroški 

•  Nepovratna sredstva 

•  Višina so-financiranja je do 100% 

•  Možni so avansi – predplačila ob finančnem zavarovanju 

•  nova oprema 

•  zunanji izvajalci (za raziskave, mentoriranje, testiranje, intelektualno zaščito,…) 

•  stroški informiranja in komuniciranja 

•  plače sodelavcev na projektu, potni stroški 

•  posredni – operativni stroški (15% stroškov plač) 

•  DDV 

Način financiranja 



Center za kreativnost 

Kaj je de-minimis? 

•  Državna pomoč za tržne dejavnosti 

•  Ukrep, ki preprečuje izkrivljanje trga 

•  Upravičenec lahko v treh letih dobi največ 200.000 oz. 100.000 EUR iz javnih 
sredstev 

•  Razpisi se seštevajo – občinska, državna in EU sredstva 

•  Zneski se seštevajo – pozor lastniki večih podjetij; enotna podjetja 

•  Prijavitelji naj preverijo, ali so že prejeli kakšna sredstva „de minimis“ 

•  Sem sodijo npr. prispevki samo-zaposlenih v kulturi 



Center za kreativnost 

Omejitve 

•  Prijavi se samo ena pravna oseba 
•  Vsaka pravna oseba lahko odda največ eno vlogo na ta razpis 

•  Ne financira se rednih dejavnosti 

•  Prepoved dvojnega financiranja 

•  Ni možno sofinanciranje razstavnih ali drugih projektov na področju umetnosti, 
kot so razstave, predstave in umetniška dela 

•  Aktivnosti ni možno kombinirati z drugimi javnimi sredstvi 

Če pet let od prejema končnega izplačila pride do spodnjih situacij, je potrebno 
vrniti prejeta sredstva! 

a)  prenehanja ali premestitve proizvodnje iz vzhodne oz. zahodne regije; 

b)  spremembe lastništva infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu 
neupravičeno prednost; 
c)  bistvene spremembe, ki vplivajo na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi 
česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji. 

 



Center za kreativnost 

Ocenjevanje vlog in izvajanje projektov 

Administrativni pregled 
•  odpiranje vlog 
•  pisni poziv k dopolnitvi nepopolnih vlog (nimajo vseh obveznih sestavin) 

Osebna predstavitev 
•  Vsi prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje  
•  10 minutna (vizualna) predstavitev pred komisijo 
 
Vsebinsko ocenjevanje 
•  strokovna komisija 
•  rezultati 60 dni od odpiranja vlog 

Izvajanje odobrenih projektov 
•  poročanje v eMA 
•  oddaja zahtevkov v skladu z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike 2014-2020 

Title Text 



Rok za oddajo vlog: 15. 04. 2019: 
 
- na vložišče MK (Maistrova 10) v času uradnih ur ali 
- po pošti kot priporočena pošiljka (velja žig 
15.04.2019) 
 
 
Vprašanja za razpis: biserka.mocnik@gov.si  
 
Delavnice za razpis: info@czk.si  



JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ 
»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - 
Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) 

 
RAZLAGA MERIL ZA OCENJEVANJE 



Povezovanje za razvoj novih 
izdelkov in storitev 

•  Javni razpisi za kreativne industrije (izvaja MK) 
     1. marec – 15. april;  
      september – december 
 

Zagon:  
Kreativni Start Up 

Sodelovanje 
kreativcev & podjetji:  

Kreativni povezovalnik 

 
Razvoj in testiranje ideje, 

raziskava trga 
 
 

do  
15.000 EUR  

 

 

 
Novi izdelki, storitve;  

Širitev 
 
 

do 
30.0000 EUR  

 
 

Testiranje, koncept Start Up Pospešek 

 
Novi trgi, širitve, 

 pospešek 
 
 

do  
40.000 EUR 

 
 

Seme:  
Preveritev koncepta 

Nepovratna sredstva za podporo projektom KKS v različnih fazah razvoja iz za spodbujanje sodelovanja 
podjetij s kreativnim sektorjem. 

A1 A2 A3 



Merila za sklop A1 

1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe  20 

1.1 Ekipa in spekter kompetenc 10 

1.2 Strategija ekipe in razumevanje projekta 10 

2. 

Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi 
edinstveno ponujeno vrednost, inovacije, pomembne rešitve ter možne neulovljive 
prednosti)  

20 

2.1 Hipoteza problema in koncept rešitve 10 

2.2 Inovativnost poslovne ideje 10 

3. Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, validacija ter dostop do njih  10 

4. Zasnova poslovnega modela in zasnova kazalnikov  10 

5. Vzdržnost in trajnost poslovnega modela 20 

5.1 Strategija trženja 10 

5.2 Trajni učinek storitve/izdelka 10 

6. Inovativnost 20 

SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 100 



Center za kreativnost 

A1: 
1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe  20 

1.1 Ekipa in spekter kompetenc – prednost ima interdisciplinarna ekipa 10 
Ekipa ni definirana. 0 točk.!
Ekipa, ki ima samo 1 člana = 2 točki. !
Ekipa, ki ima vsaj 2 člana, ki pa imata kompetence z istega področja, = 4 točke. !
Ekipa, ki ima vsaj 2 člana, kompetence z dve različni področji, = 6 točk. !
Ekipa, ki ima več kot 2 člana, vendar s podobnimi kompetencami, = 8 točk. !
Ekipa, ki ima več kot 2 člana in pokriva 2 ali več področĳ, med njimi je eden iz KKS, = 10 
točk. 

1.2 
Strategĳa ekipe in razumevanje projekta !
– zavezanost, razumevanje in zmožnost učenja ekipe! 10 

Ekipa, nima strategĳe, niti motiva = 0 točk.!
Ekipa, ima strategĳo, ne ve kako izpeljati = 2 točki. !
Ekipa, v kateri je zavezan k razvoju projekta 1 član, ima strategĳo in razume =4 točke. !
Ekipa 2 članov zavezana k razvoju projekta, ima strategĳo in razume = 6 točk.!
Ekipa 3 člani zavezani k razvoju projekta, ima strategĳo in razume = 8 točk. !
Ekipa 3 člani zavezani k razvoju projekta, ima strategĳo in razume + učenje = 10 točk.  



Center za kreativnost 

A1: 
2. Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve 20 

2.1 
Hipoteza problema in koncept rešitve 
– prednost ima dobro zasnovan poslovni model 

10 

Projekt, ki nima hipoteze problema in niti koncepta rešitve na trgu, =  0 točk.  
Projekt, ki ima hipotezo problema in pomanjkljivo zasnovan načrt, = 2 točki.  
Projekt, ki ima hipotezo problema, okvirno zasnovan načrt = 4 točke.  
Projekt, ki ima hipotezo problema, okvirno zasnovan načrt in idejo rešitve, = 6 točk.  
Projekt, ki ima hipotezo problema, natančen načrt in idejo rešitve, =  8 točk.  
Projekt, ki ima hipotezo problema segmenta uporabnikov, načrt, kako bo hipoteza preverjena 
na trgu, in koncept rešitve (določene minimalne lastnosti produkta ali storitve), ki prehajajo v 
fazo konkretizacije (ima prototip, skice itd.), = 10 točk.  

2.2 
Inovativnost poslovne ideje 
– neulovljiva prednost na trgu (unique point of sale) 

10 

Nima poslovne ideje = 0 točk 
Poslovna ideja je, vendar ni inovativna = 2 točki 
Poslovna ideja je inovativna, vendar jo je lahko hitro kopirati = 4 točke 
Poslovna ideja je inovativna in zagotavlja projektu delno prednost na trgu = 6 točk 
Poslovna ideja je inovativna, delno prednost na trgu in ima dodatno prednost = 8 točk 
Poslovna ideja je inovativna, ima močno tehnološko ali drugo kompetenco in možnost 
zaščite intelektualne lastnine kot tudi načrt, da jo zaščiti = 10 točk). 
 



Center za kreativnost 

A1: 
3. 

Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, validacija ter dostop do njih  
– načrt dostopanja do kupcev 

10 

Projekt nima opredeljenega segmenta kupcev in o kupcih niti ne razmišlja = 0 točk 
Projekt ima okvirno opredeljene segmente kupcev, nima opredeljenih načinov kako jih bo 
dosegal = 2 točki 
Projekt ima okvirno opredeljene segmente kupcev, ima pomanjkljivo opredeljene kanale in 
nima opredeljenega načina, kako jih bo dosegal (ne razume kupcev) =  4 točke 
Projekt ima okvirno opredeljene segmente kupcev, ima okvirno opredeljene kanale in 
pomanjkljivo opredeljene načine doseganja kupcev = 6 točk. 
Projekt ima okvirno opredeljene segmente kupcev, ima okvirno opredeljene kanale in 
opredeljen način doseganja kupcev = 8 točk 
Projekt ima okvirno opredeljene segmente kupcev, ima okvirno opredeljene kanale in 
podrobno opredeljen način doseganja kupcev, podatke lahko podkrepi s prikazom, da jih je 
preveril pri 30 možnih uporabnikih = 10 točk. 

4 
Zasnova poslovnega modela in zasnova kazalnikov 
– realen časovni okvir, realen načrt realizacije 10 

Projekt nima načrta razvoja ali je ta nerazumljiv =0 točk. 
Projekt ima pomanjkljivo načrt razvoja, ne vključuje poslovnega modela =2 točki.  
Projekt ima pomanjkljiv načrt razvoja, pomanjkljiv poslovni model, = 4 točke 
Projekt ima okvirni načrt razvoja, in poslovni model, ni realen  = 6 točke.  
Projekt ima načrt razvoja in poslovni model, okvirno projekcijo rasti v 18 mesecih, ki pa 
preveč odstopa ali + ali - = 8 točk  
Projekt ima načrt razvoja , ustrezno definiran poslovni model v okviru 18 mesecev = 10 točk.  
 
 



Center za kreativnost 

A1: 
5. Vzdržnost in trajnost poslovnega modela 20 

5.1 Strategija trženja – prednost ima globalni trg. 10 
Ni strategije trženja = 0 točk. 
Pomanjkljiva strategija trženja = 2 točki,  
Strategija trženja vezana na regijo = 4 točke,  
Strategija trženja vezana na Slovenijo in/ali okoliške države = 6 točk 
Strategija trženja vezana  na širši Evropski trg (ustrezno predstavljeno v sklopu tržne 
strategije, opravljene analize za konkretne države, podjetje izkazuje, da razpolaga z ustreznimi 
resursi za realizacijo izvedbe in prodaje proizvoda/storitve) = 8 točk 
Strategija trženja je vezana na celotni svetovni trg – globalni trg (ustrezno predstavljeno v 
sklopu tržne strategije, opravljene analize za konkretne države, podjetje izkazuje, da razpolaga 
z ustreznimi resursi za realizacijo izvedbe in prodaje proizvoda/storitve) = 10 točk. 

5.2 
Trajni učinek storitve/izdelka 
– pozitivni učinki na gospodarski, socialni razvoj, varstvo okolja, trajnost izdelka / 
storitve, podvrženost potrošništvu (hitra menjava želj kupcev) 

10 

Podvržen hitri menjavi, ne zagotavlja dolgotrajnosti delovnih mest = 0 točk.  
Hitra menjavi želje/potrebe kupcev/uporabnikov izdelka/storitve, nima trajnega vpliva na 
razvoj okolja/regije, kratkoročen vpliv na razvoj kraja = 2 točki 
Hitra menjava želje/potrebe kupcev/uporabnikov izdelka/storitve , kratkoročen vpliv na razvoj 
okolja/regije/kraja = 4 točke 
Ni podvržen hitri menjavi želje/potrebe kupcev/uporabnikov izdelka/storitve, trajni vpliv na 
razvoj okolja/regije/kraja pri zaposlovanju = 6 točk 
NI podvržen hitri menjavi, ima trajni vpliv na razvoj okolja  = 8 točk 
Ni podvržen hitri menjavi , ima trajni vpliv na razvoj okolja/regije/kraja pri zaposlovanju in 
varovanju okolja = 10 točk 
 



Center za kreativnost 

A1: 

6. Inovativnost – prednost ima inovacija (poslovna, kreativna, tržna, trajnostna) 20 

ne izkazuje inovativnosti na nobenem nivoju = 0 točk 
inovativnost na enem nivoju (kreativnem ali poslovnem ali tržnem ali trajnostnem) = 4 točke,  
inovativnost na dveh nivojih = 16 točk,  
inovativnost na treh ali več nivojih = 20 točk 



Merila za sklop A2 

1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe  20 
1.1 Ekipa in spekter kompetenc 10 

1.2 Strategija ekipe in razumevanje projekta 10 

2. Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve  
(edinstvena ponujeno vrednost, neulovljivo prednost ali rešitev družbenega 
pomena) 

20 

2.1 Poslovni model 10 

2.2 Inovativnost poslovne ideje  10 

3. Jasna opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, validacija ter dostop do njih 10 

4. Jasnost in realnost kazalnikov danes in čez 6-12 mesecev 10 

5. Vzdržnost in trajnost poslovnega modela 20 

5.1 Strategija trženja 10 

5.2 Trajni učinek storitve/izdelka 10 

6. Inovativnost 20 

SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 100 



Center za kreativnost 

A2: 
1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe  20 

1.1 Ekipa in spekter kompetenc – prednost ima interdisciplinarna ekipa 10 
Ekipa ni definirana. 0 točk. 
Ekipa, ki ima samo 1 člana = 2 točki.  
Ekipa, ki ima vsaj 2 člana, ki pa imata kompetence z istega področja, = 4 točke.  
Ekipa, ki ima vsaj 2 člana, kompetence z dve različni področji, = 6 točk.  
Ekipa, ki ima več kot 2 člana, vendar s podobnimi kompetencami, = 8 točk.  
Ekipa, ki ima več kot 2 člana in pokriva 2 ali več področij, med njimi je eden iz KKS, = 10 točk. 

1.2 
Strategija ekipe in razumevanje projekta  
– zavezanost, razumevanje in zmožnost učenja ekipe 

10 

Ekipa, nima strategije, niti motiva = 0 točk. 
Ekipa, ima strategijo, ne ve kako izpeljati = 2 točki.  
Ekipa, v kateri je zavezan k razvoju projekta 1 član, ima strategijo in razume =4 točke.  
Ekipa 2 članov zavezana k razvoju projekta, ima strategijo in razume = 6 točk. 
Ekipa 3 člani zavezani k razvoju projekta, ima strategijo in razume = 8 točk.  
Ekipa 3 člani zavezani k razvoju projekta, ima strategijo in razume + učenje = 10 točk.  



A2: 
2. Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve 20 

2.1 
Hipoteza problema in koncept rešitve 
– prednost ima dobro zasnovan poslovni model, validiran z zgodnjimi uporabniki 

10 

Projekt nima delujočega poslovnega modela  =  0 točk.  
Projekt ima pomanjkljiv poslovni model = 2 točki.  
Projekt ima poslovni model, okvirno razumevanje uporabnikov, nima opredeljene rešitve niti 
validacije s trga= 4 točke.  
Projekt ima poslovni model, jasno razumevanje uporabnikov, delno preverjena s trga in  
rešitev v fazi razvoja = 6 točk.  
Projekt ima poslovni model, jasno razumevanje uporabnikov (manj kot 50) in izdelano rešitev 
(produkt ali storitev) =  8 točk.  
Projekt ima poslovni model, razume problem uporabnikov, rešitev validirana s strani zgodnjih 
uporabnikov (vsaj 50 uporabnikov) in opredeljeno rešitev (produkt ali storitev) = 10 točk.  

2.2 
Inovativnost poslovne ideje 
– neulovljiva prednost na trgu , inovativnost poslovne ideje 

10 

Poslovna ideja ni inovativna = 0 točk 
Poslovna ideja je delno inovativna = 2 točki 
Poslovna ideja je inovativna, vendar jo je lahko kopirati = 4 točke 
Poslovna ideja je inovativna, zagotavlja delno prednost na trgu = 6 točk 
Poslovna ideja je inovativna, zagotavlja delno prednost na trgu in ima dodatno prednost 
(bodisi specifično znanje bodisi prednost prvega, poslovna skrivnost itd.) = 8 točk 
Poslovna ideja je inovativna, projekt ima močno tehnološko ali drugo kompetenco in 
možnost zaščite intelektualne lastnine kot tudi načrt, da jo zaščiti = 10 točk 
 



A2: 
3. 

Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, validacija ter dostop do njih  
– načrt dostopanja do kupcev 

10 

Nima opredeljenega segmenta kupcev, = 0 točk 
Ima opredeljene segmente kupcev, izdelane profile zgodnjih uporabnikov, ki pa niso podprti s 
podatki, ima tudi opredeljene kanale, ki pa niso validirani = 2 točki 
Ima opredeljene segmente kupcev, izdelane profile zgodnjih uporabnikov (podkrepljeno s 
podatki), nima validiranih kanalov, nima načina doseganja kupcev = 4 točke 
Ima opredeljene segmente kupcev, izdelane profile zgodnjih uporabnikov (podkrepljeno s 
podatki), opredeljene in validirane kanale (vhodne in izhodne, plačljive in ne plačljive, 
posredne in neposredne), nima načrta, kako dosegati kupce =  6 točk 
Ima opredeljene segmente kupcev, izdelane profile zgodnjih uporabnikov (podkrepljeno s 
podatki), opredeljene in validirane kanale in načrt doseganja posameznih segmentov kupcev, 
ki pa ni prilagojen trgu = 8 točk 
Ima opredeljene segmente kupcev, izdelane profile zgodnjih uporabnikov (podkrepljeno s 
podatki), jasno opredeljene in validirane kanale in jasen, trgu prilagojen načrt doseganja 
segmentov kupcev = 10 točk. 

4 
Jasnost in realnost kazalnikov danes in čez 6-12 mesecev 
– realen poslovni načrt, napredek podjetja 10 

Nima poslovnega načrta, nima razvidnega napredka čez 12 mesecev = 0 točk 
Poslovni načrt je pomanjkljivo narejen = 2 točki 
Poslovni načrt je jasno opredeljen, vendar projekt ni dosegel 5.000 EUR prometa = 4 točke  
Poslovni načrt je jasno opredeljen, projekt je dosegel 5.000 EUR prometa, napredek ni dovolj 
velik = 6 točk 
Poslovni načrt je jasno opredeljen, projekt je dosegel 5.000 EUR prometa, kazalniki in načrt 
napredka projekta izkazujejo napredek, ki ni dovolj oz. je preveč ambiciozen = 8 točk 
Poslovni načrt je jasno opredeljen, projekt je dosegel 5.000 EUR prometa, kazalniki in načrt 
napredka projekta izkazujejo realen napredek = 10 točk 



A2: 
5. Vzdržnost in trajnost poslovnega modela 20 

5.1 Strategija trženja – prednost ima globalni trg. 10 
Ni strategije trženja = 0 točk. 
Pomanjkljiva strategija trženja = 2 točki,  
Strategija trženja vezana na regijo = 4 točke,  
Strategija trženja vezana na Slovenijo in/ali okoliške države = 6 točk 
Strategija trženja vezana  na širši Evropski trg (ustrezno predstavljeno v sklopu tržne strategije, 
opravljene analize za konkretne države, podjetje izkazuje, da razpolaga z ustreznimi resursi za 
realizacijo izvedbe in prodaje proizvoda/storitve) = 8 točk 
Strategija trženja je vezana na celotni svetovni trg – globalni trg (ustrezno predstavljeno v 
sklopu tržne strategije, opravljene analize za konkretne države, podjetje izkazuje, da razpolaga z 
ustreznimi resursi za realizacijo izvedbe in prodaje proizvoda/storitve) = 10 točk. 

5.2 
Trajni učinek storitve/izdelka 
– pozitivni učinki na gospodarski, socialni razvoj, varstvo okolja, trajnost izdelka / 
storitve, podvrženost potrošništvu (hitra menjava želj kupcev) 

10 

Podvržen hitri menjavi, ne zagotavlja dolgotrajnosti delovnih mest = 0 točk.  
Hitra menjavi želje/potrebe kupcev/uporabnikov izdelka/storitve, nima trajnega vpliva na 
razvoj okolja/regije, kratkoročen vpliv na razvoj kraja = 2 točki 
Hitra menjava želje/potrebe kupcev/uporabnikov izdelka/storitve , kratkoročen vpliv na razvoj 
okolja/regije/kraja = 4 točke 
Ni podvržen hitri menjavi želje/potrebe kupcev/uporabnikov izdelka/storitve, trajni vpliv na 
razvoj okolja/regije/kraja pri zaposlovanju = 6 točk 
NI podvržen hitri menjavi, ima trajni vpliv na razvoj okolja  = 8 točk 
Ni podvržen hitri menjavi , ima trajni vpliv na razvoj okolja/regije/kraja pri zaposlovanju in 
varovanju okolja = 10 točk 
 



Center za kreativnost 

A2: 

6. Inovativnost – prednost ima inovacija (poslovna, kreativna, tržna, trajnostna) 20 

ne izkazuje inovativnosti na nobenem nivoju = 0 točk 
inovativnost na enem nivoju (kreativnem ali poslovnem ali tržnem ali trajnostnem) = 4 točke,  
inovativnost na dveh nivojih = 16 točk,  
inovativnost na treh ali več nivojih = 20 točk 



Merila za sklop A3 

SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 100 

1. Cilji projekta  20 

2. Vključenost prijavitelja v projekt  20 

3. Razumevanje problema in ustreznost rešitve  20 

3.1 Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, relevantnost za podjetje 10 

3.2 Poslovna ideja 10 

4. Sodelovanje s KKS  20 

5. Inovativnost 20 



Center za kreativnost 

A3: 
1. Cilji projekta: – vključenost KKS v delovanje podjetja/projekta 20 

Prijavitelj bo vključil KKS pri posameznem projektu.  
- KKS podjetje ali ustvarjalec je vključen v razvoj novega produkta, storitve ali procesa.  
- kratkoročno sodelovanje (preneha s koncem projekta) 
 

5 

Prijavitelj bo vključil KKS kot funkcijo v podjetje.  
- KKS podjetje ali ustvarjalec prevzame določeno vlogo pri uvajanju in vodenju kreativnih 
projektov.  
-  dolgoročno sodelovanje 
 

10 

Prijavitelj bo vključil KKS na strateškem nivoju.  
- KKS podjetje ali ustvarjalec dela z vodstvom pri razvoju podjetja  
- dolgoročno sodelovanje 
 

20 



Center za kreativnost 

A3: 
2. Vključenost prijavitelja v projekt : – trajnost in vključenost KKS v podjetje 20 

zaposleni iz razvojnega oddelka razvoja in projektnega/produktnega managementa.  
- sodelovanje na projektu.  

5 

zaposleni iz procesnega managementa.  
– sodelovanje kot funkcija 

10 

Vsaj en član vodstva aktivno vključen v projekt.  
– sodelovanje na strateškem nivoju 

20 



Center za kreativnost 

A3: 

3.1 
Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, relevantnost za podjetje  
– načrt dostopanja do kupcev 

10 

Projekt nima definiranega segmenta kupcev, ni relevanten za trg, podjetje = 0 točk 
Projekt ima definiran segment kupcev, ampak ta ni relevanten = 2 točki 
Projekt delno razume segment kupcev, projekt ni strateške narave za podjetje = 4 točke  
Projekt razume segment kupcev, je relevanten, ni strateške narave za podjetje = 6 točk 
Projekt razume segment kupcev, je relevanten, ima potencial, da dvigne konkurenčnost 
podjetja = 8 točk  
Projekt razume problem segmenta kupcev, je relevanten in strateške narave, z rešitvijo 
problema bo podjetje dvignilo svojo konkurenčnost = 10 točk 

3.2 Poslovna ideja – inovativnost, prednost na trgu 10 

Nima poslovne ideje ali ideja ni inovativna = 0 točk 
Poslovna ideja je delno inovativna = 2 točki  
Poslovna ideja je inovativna, vendar jo je lahko hitro kopirati = 4 točke 
Poslovna ideja je inovativna in zagotavlja delno prednost na trgu = 6 točk 
Poslovna ideja je inovativna, zagotavlja delno prednost na trgu in ima dodatno prednost 
(bodisi specifično znanje bodisi prednost prvega poslovna skrivnost itd.) =  8 točke 
Poslovna ideja je inovativna, projekt ima močno tehnološko ali drugo kompetenco in 
možnost zaščite intelektualne lastnine kot tudi načrt, da jo zaščiti = 10 točk 
 

3. Razumevanje problema in ustreznost rešitve  20 



Center za kreativnost 

A3: 
4. Sodelovanje s KKS: – pogodba, zaposlitev, vloga KKS v podjetju 20 

Prijavitelj vključuje KKS pretežno na nivoju doseganja praga izločitvenih meril. 
- pogodba o sodelovanju ali zaposlitvi s predstavnikom KKS (tudi samozaposlenim) 
- urejene avtorske pravice in intelektualno lastnino,  

5 

Prijavitelj ima za čas trajanja sofinanciranja podpisano pogodbo zaposlitvi ali o sodelovanju z 
vsaj enim ustvarjalcem na področju kulture. - iz pogodbe razvidna stopnja vključenosti KKS v 
podjetje (ure, vloga ipd.) - vseskozi aktivno vključen 
 

10 

Iz pogodbe je razvidno, da je ta aktivno vključen v strateške odločitve v podjetju.  20 



Center za kreativnost 

A3: 

6. Inovativnost – prednost ima inovacija (poslovna, kreativna, tržna, trajnostna) 20 

ne izkazuje inovativnosti na nobenem nivoju = 0 točk 
inovativnost na enem nivoju (kreativnem ali poslovnem ali tržnem ali trajnostnem) = 4 točke,  
inovativnost na dveh nivojih = 16 točk,  
inovativnost na treh ali več nivojih = 20 točk 



MAO/CZK,  
14.marec, 2019 


