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Prijave prek: 
ANKÖ platforme ali BVergG2018 (www.data.gv.at) 
 
Poziv za ponudbe v okviru § 47 BvergG (verzija 5.12.2018) z 
neposredno distribucijo s predhodnim obvestilom 
 
Javni razpis za projekt »SIAT 126 | Start-up AA | Razvoj čezmejnega 
start-up ekosistema Alpe-Adria« financiranega s strani Evropske 
unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 
 
 
Spoštovani,  
 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (v nadaljevanju "KWF"), v okviru 
programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki ga 
podpira ESRR, kot projektni partner uspešno sodeluje z vodilnim 
partnerjem IRP, zavodom iz Maribora. Projekt z naslovom »Razvoj 
čezmejnega start-up ekosistema Alpe-Adria", traja od 1. aprila 2017 do 
31. marca 2020. 
 
V čezmejnem projektu sodelujejo štiri organizacije. Te so poleg KWF še: 
• IRP, zavod (Slovenija) 
• Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. (Slovenija) 
• Lakeside Science & Technology Park GmbH (Avstrija) 
 
Projekt sestavlja 5 delovnih sklopov (DS). DS 1 se nanaša na vodenje 
projekta, koordinacijo projekta in poročanje. V DS 2 je opredeljena 
komunikacija projekta. DS 3 do DS 5 so operativni delovni sklopi, ki 
zagotavljajo strateški razvoj start-up ekosistema in zagotavljajo, da se 
podjetniški talenti in start-upi lahko bolj uspešno razvijejo. 
 
Na tej podlagi vas vabimo k oddaji predloga za sodelovanje v skladu z § 
47 BVergG za neposredno podelitev s predhodnim pozivom za 
posredovanje ponudbe za svetovanje glede razvoja, evalvacije in 
oblikovanja Alpe-Adria startup ekosistema.  
 
V središču te aktivnosti oziroma ukrepa bo vzpostavitev aktivnosti 
Start:up Alpe-Adria Manifesta. Ta vključuje skupno vizijo, strategijo in 
konkreten načrt implementacije uresničitve startup Alpe-Adria 
ekosistema. Uspešni razvoj ekosistema vključuje sistematično vključitev 
večjega števila deležnikov tekom daljših obdobij. Problematična 
področja se spremenijo, predvsem v smislu političnih sistemov, 
ekonomskih in socialnih struktur in tehnoloških elementov, ki zadevajo 
podjetništvo. Manifesto bo oblikovan skupaj z deležniki iz 
programskega območja. Dokument bo objavljen in izboljšan skozi 
proces refleksije in pridobivanja povratnih informacij. Končna oblika 
Manifesta bo rezultat skupnega dialoga.  
 
1.) Naročnik 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds 
Völkermarkterring 21-23 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel: 0463 55 800 
Faks: 0463 55 800-22 
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E-naslov: office@kwf.at  
 
2.) Opis storitve / Predmet naročila 
 
KWF kot projektni partner izvaja razpis za naslednje storitve (v obliki 
konceptualnega načrtovanja):  
 

 Cilj projekta je oblikovanje čezmejne startup Alpe-Adria regije. 
V ospredju je razvoj skupne vizije, strategije in akcijskega 
načrta. To je treba zajeti v Start: up Alpe-Adria Manifestu. 
Razvit bo v sodelovanju s projektnimi partnerji in deležniki na 
podlagi primerjave z obstoječimi čezmejnimi startup 
ekosistemi in storitvami, ki jih zagotavljajo deležniki. Skupno 
razvita vizija in strateška usmeritev bo predstavljena 
nacionalnim in mednarodnim akterjem. Okvir za to 
predstavitev bo Start:up Alpe-Adria Summit, dogodek z 
nacionalno in mednarodno zastopanostjo predstavnikov 
startup ekosistemov. Drugi ukrepi vključujejo razvoj, izboljšave 
in povezovanje storitev deležnikov v okviru čezmejne startup 
podpore. Projektni partnerji vidijo velik potencial v povezovanju 
akterjev in njihovih storitev/resursev, kar bo posledično koristilo 
startupom celotnega programskega območja. Startupi in 
njihove povezave z raziskovalnimi institucijami in drugimi 
deležniki bodo prispevali k pametni, trajnostni in vključujoči 
rasti.  

 Start:up Alpe-Adria Summit: ta aktivnost zajema pripravo 
vsebinske zasnove, organizacijo dogodka skupaj s projektnimi 
partnerji in organizacijo dogodka skupaj projektnimi partnerji, 
pri katerem sodelujejo tudi predstavniki čezmejnega startup 
ekosistema in mednardoni strokovnjaki. Ime dogodka bo 
‘Start:up Alpe-Adria Summit’.  
Partnerji bodo dogodke pripravljali z namenom, da tudi po 
zaključku projekta ostanejo stalnica območja. Cilj je ustvarjanje 
podlage za stalen dialog in izmenjavo med deležniki startup 
ekosistema v čezmejnem kontekstu. Na dogodku, ki bo trajal 
en ali več dni, bomo okrepili sodelovanje, izvedli skupno 
refleksijo o možnih izboljšavah, možnih dodatkih ekosistema in 
uvajanje možnih prihodnjih ukrepov. Ideje v fokusu.  
Rezultati v čezmejnem startup ekosistemu bodo vidni tudi na 
ravni Evropske unije in posameznih držav. Dogodek bo dvignil 
zavest o podjetništvu in osvetlil pomen startupov pri 
ustvarjanju novih kvalitetnih zaposlitvenih priložnosti, še 
posebej v regiji Alpe-Adria.   
Ciljne skupine so t.i. regionalne in nacionalne oblasti, upravljalci 
infrastrukture in javnih storitev. | Storitve za startupe, interesne 
skupine, univerzitetno izobražene ter raziskovalce, podjetja 
ipd.  

 Na podlagi razvoja Alpe-Adria startup ekosistema se bodo 
regionalni startup ekosistemi na Koroškem in v Sloveniji dalje 
razvijali. Na primer, kako se lahko storitve uskladijo, 
vizualizirajo in ponudijo v čezmejnem kontekstu.  
Dalje, predmet pogovora bodo tudi možnosti povezovanja z 
nacionalnimi in internacionalnimi startup ekosistemi. Na 
primer, integracija graškega startup ekosistema (avstrijska 
Štajerska), ki je del programskega območja, prav tako pa ima 
povezave tako z avstrijsko Koroško kot tudi Slovenijo (kot 
primer ‘igrišča idej’).  

 Pripravljena in predstavljena bo zasnova in vzpostavitev 
sistema upravljanja nadzora kakovosti (kriteriji za certifikacijo 
startup hubov, procese, večjezične storitve, kriterij dostopa 
ipd.) za organizacije, ki bodo zagotavljale infrastrukturo ali 
storitve v Alpe-Adria regiji pod dežnikom Alpe-Adria Inkubator | 
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Resource Container. Z namenom vzpostavljanja zaupanja v 
storitve Alpe-Adria regije bodo oblikovani pristopi in ukrepi, ki 
bodo zagotavljali zastavljene mejnike kakovosti. Zagotavljanje 
kakovosti služi v prvi vrsti ustvarjanju učinkovitosti in 
transparentnosti. Definirali bomo tudi orodja za zagotavljanje 
kakovosti.  

 Končni dokument bo izdan v obliki Start:up Alpe-Adria 
Manifesta.  

 Implementacija bo koordinirana med projektnimi partnerji, saj 
lahko partnerji aktivnostim prispevajo s svojim specifičnim 
znanjem.  

 Načrtovanje mejnikov in nalog bo osnovano na zgoraj naštetih 
storitvah. Upoštevati je potrebno rok za izvedbo vseh 
aktivnosti, ki je 15. 3. 2020. Izstavitev računa bo možna skladno 
z izpolnjenimi mejniki oziroma nalogami (na primer, 
oblikovanje razvojnega procesa za Start:up Alpe-Adria 
Manifest, oblikovanje okvirnega načrta izvedbe Start:up Alpe-
Adria Summit-a, koncept za nadaljnji razvoj ekosistema in 
povezljivosti, zasnova sistema za nadzor kakovosti ipd.).  

 Implementacija mora biti v angleškem jeziku.  
 
Kraj izvajanja opisanih storitev je Celovec, Koroška, Avstrija | 
programsko območje. 
Obdobje izvajanja se začne s podelitvijo pogodbe (načrtovano za januar 
2019), zaključek pa je predviden za sredino meseca marca 2020.  
 
Skupni proračun projektnega partnerja KWF je 257.000,00 EUR 
 
3.) Oblika ponudbe 
Ponudbe naj bodo pripravljene v angleškem ali nemškem jeziku.  
 
Priložiti je potrebno naslednje dokumente: 

 Cenovna ponudbo: pavšalni znesek za vse navedene naloge 
(glej primer zgoraj), opredeljeno tudi na dnevno tarifo glede na 
skupno število delovnih dni. Ponujena cena naj vključuje vse 
stroške in izdatke. Ponudnik tekom izvajanja naročila ne more 
zahtevati dodatnih plačil ali nadomestil za stroške, ki nastanejo 
med izvajanjem nalog, onkraj pavšalnega zneska. Za 
predstavitev stroškov prosim uporabite obrazec »Ponudba s 
stroškovnikom«.  

 Reference: seznam referenc, kjer naj bo jasno razvidna 
vsebinska povezava v povezavi z razpisanimi specifičnimi 
storitvami.   

 Podpisana izjava s ponudbo (glej prilogo).  
 Koncept skupaj z okvirnim opisom procesa, mejnikov in nalog.  

 
4.) Časovni okvir 
Rok za pisno predložitev ponudbe (po navadni ali elektronski pošti) je 9. 
januar 2019.  
Poštni naslov je KWF, mag. Jürgen Kopeinig MBA, Völkermarkterstraße 
Ring 21-23, 9020 Celovec.  
Elektronski naslov je kopeinig@kwf.at.   
 
Ob oddaji vaše ponudbe navedite referenco: "SIAT 126 | Start-up AA | 
Razvoj čezmejnega start-up ekosistema Alpe-Adria” v okviru programa 
Interreg V-A Slovenija-Avstrija. 
 
5.) Merila za dodelitev 

 Ustrezne reference (strokovno znanje s področja dela, izkušnje, 
mreže, še posebno čezmejne, poslovne lokacije, prednost imajo 
prijavljeni z poznavanjem regionalnih struktur itd.) – 40 %,  
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 Koncept (kriterij oblikovanja, razvojni aspekti, domišljenost) – 
40 %,  

 Cena, vključno z dnevno tarifo in številom delovnih dni – 20% ( 
v primeru napak pri izračunih oddanih s prijavo bomo stopili v 
stik s prijavljenimi ter jih razjasnili, to pa ne bo razlog za slabšo 
oceno. Izjema: zaznana malomarnost).  

 
6.) Poizvedbe in informacije 
Če niste prepričani o ponudbi ali samem postopku, lahko vsa vprašanja v 
pisni obliki naslovite na: 
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds  
Völkermarkterring 21-23, 9020 Celovec am Worthersee 
Mag. Jürgen Kopeinig, MBA 
T +43.463.55 800-31 
F +43.463.55 800-22 
M + 43.664,83 993 31 
E: kopeinig@kwf.at  
 
Odgovore na vprašanja vam lahko zagotovimo le, če so oddana 
najkasneje do 17. decembra 2018. 
 
7.) Obveza zaupnosti 
Izvajalec se zavezuje, da ne razkriva ali kako drugače objavlja informacij, 
ki jih pridobi v povezavi s tem postopkom, tekočo pogodbo ali katerokoli 
drugo informacijo, ki ni splošno znana v povezavi s KWF, deželo Koroško 
ali posameznimi odvisnimi družbami v pogodbeni povezavi. Zagotavlja, 
da bo ta postopek tajen, in zagotovi, da informacije ne pridejo do 
nepooblaščenih oseb.  
 
Ta obveznost velja tudi za operativno poznavanje interesov KWF, dežele 
Koroške in posameznih odvisnih družb, ki je pridobljeno nenamerno – 
torej ni v direktni povezavi z delom in pogodbenimi aktivnostmi.   
 
Obveznost zaupnosti ostane v celoti ohranjena tudi po zaključku tega 
postopka javnega naročila. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
Jürgen Kopeinig 
 
 
Priloga 
Izjava 
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