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Učinkovito vodenje R&R projektov in davčne olajšave

Novosti na področju vodenja R&R projektov
 V letu 2012 so v Sloveniji davčne olajšave za R&R projekte narasle na 100%.

Pozitivne posledice
 Interes podjetij za pripravo, vodenje in izvajanje R&R projektov se povečuje.p j j p p , j j j p j p j

Negativne posledice
 Povečan nadzor nad podjetji s strani DURS Povečan nadzor nad podjetji s strani DURS.
 Od podjetij se zahteva več preciznega administrativnega dela o R&R projektu.

šRešitev
 Projektna informacijska podpora, s katero metodološko ustrezno in hkrati 

učinkovito planiramo in vodimo tudi R&R projekte (primer uporabe orodja 
PROSIS).
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Učinkovito vodenje R&R projektov in davčne olajšave

Projekti v podjetju - povezana raznolikost
 Projekti se v sodobnem svetu ne izvajajo kot samostojni in od poslovnega sveta 

j i t kiograjeni otoki. 
 Projekti so enkratni poslovni procesi, ki potekajo znotraj enega, praviloma pa med 

več podjetji, so soodvisni in so prepleteni z ostalimi ponavljajočimi poslovnimi 
procesi.
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Učinkovito vodenje R&R projektov in davčne olajšave

Stopnja formalizacije projektov – vsebina in organizacij
Projekte razumemo kotProjekte razumemo kot 
VSEBINO, ki se izvaja skozi 
soodvisne aktivnosti in faze, 
t.i. 
TEMELJNE 
TRANSFORMACIJSKE 
PROCESE

INICIALIZACIJA KONCIPIRANJE PLANIRANJE SPREMLJANJE IZVAJANJA KONČANJE? ? ?

PROJEKTNA
DEFINICIJA
(ideja)

PROJEKTNA
DEFINICIJA
(koncept)

PROJEKTNA 
DEFINICIJA
(plan)

ZAKLJUČNO
POROČILO

PERIODIČNA
POROČILA

Projekte razumemo tudi  kot ORGANIZACIJO, ki 
omogoča izvajanje vsebine projekta in se realizira

(ideja) (koncept) (plan)
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omogoča izvajanje vsebine projekta in se realizira 
skozi t.i. 
PROCESE PROJEKTNEGA MANAGEMENTA



Učinkovito vodenje R&R projektov in davčne olajšave

Tako kot vsi ostali projekti, tudi R&R projekti zahtevajo
 posebej razvito organizacijsko kulturo, 
 specifično definirane vloge sodelujočih, 
 prilagodljivo informacijsko in 
 dokumentacijsko podporo dokumentacijsko podporo.

Tudi R&R projekti morajo biti integrirani v poslovno okoljeTudi R&R projekti morajo biti integrirani v poslovno okolje
Ker pa je vsak R&R projekt enkraten in neponovljiv potrebuje:
 specifično pripravo, prilagojeno vodenje in ustrezno izvajanje,
 in temu primerno fleksibilno orodje. 
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Učinkovito vodenje R&R projektov in davčne olajšave

Dodatne zahteve zakonodaje glede R&R projektov
Poslovni načrt ali R&R projekt mora vsebovati vsaj:
 l i k l j j kt i naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, 
 opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, 
 seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa p j g p j p g

z oceno stroškov po posameznih aktivnostih in obdobjih, 
 načrtovane mejnike med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta oziroma 

programaprograma, 
 rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa. 

V bi j kt t ti j R&R j ktVsebina projekta mora ustrezati pogojem R&R projekta
 V vsebini mora biti prisoten pomemben element novosti in reševanja znanstvene 

ali tehnološke nejasnosti.
 Dejavnosti raziskav in razvoja morajo biti sestavljene iz osnovnih raziskav, 

industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.
 Glavni cilj dejavnosti mora biti nadaljnja tehnična izboljšava proizvoda ali procesa
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 Glavni cilj dejavnosti mora biti nadaljnja tehnična izboljšava proizvoda ali procesa.



Učinkovito vodenje R&R projektov in davčne olajšave

Planiranje in vodenje R&R projektov s sistemom PROSIS

 Planiranje projektov poteka enako, tako za R&R 
projekte, kot za vse ostale projekte v podjetjih.

 Vodenje projektov metodološko zadosti vsem j p j
zahtevam zakonodaje glede R&R projektov.

Primer uporabe projektnega sistema PROSIS 
za uveljavljanje davčnih olajšav:

 Primeri R&R izhodne dokumentacije Primeri funkcionalnosti

Projektna Porabljeni Tabela zač Projektna
definicija stroški in

ure za R&R
Tabela za
DURSAktivnosti

Poročanje
opravljenih
ur

Rezultat
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Hvala za vašo pozornost !p

Vprašanja?

E-pošta: info@protal.si                                                   www.protal.si
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