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ESI skladi  

PO 2007-2013: 114.500.000 EUR – povratna sredstva 

PO 2014-2020: 60.800.000 EUR – nepovratna sredstva 

 

Integrala: 122.268.000 EUR – nepovratna sredstva 

 

Predvidena sredstva v 2016 po področjih:  

Lesarstvo: 4.000.000 EUR (EU) in 700.000 EUR (Integrala) – nepovratna sredstva 

Podjetništvo in konkurenčnost: 11.400.000 EUR (EU) in 600.000 EUR (Integrala) – 

nepovratna sredstva; in 114.500.000 EUR povratna sredstva 

Internacionalizacija: 3.146.000 EUR (EU) in 1.350.000 EUR (integrala) – nepovratna 

sredstva 

Turizem: 1.051.000 EUR  in 28.000 EUR integrala – nepovratna sredstva 

Regionalni razvoj: 12.052.000 EUR in 60.355.000 EUR (Integrala) – nepovratna sredstva 

 

Vsi razpisi so predstavljeni: www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 

 

  

Razpisi v 2016 - povzetek 
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117 podprtih projektov 

292 podprtih podjetij 

280 podprtih socialnih podjetij: 

12 podprtih mrež socialnih podjetij: 

12 podprtih razvojnih partnerstev: 

12 podprtih destinacijskih 

organizacij 

1000 usposobljenih oseb 

56 sejemskih predstavitev na 

področju lesarstva 

10 poslovnih klubov 

81 novih delovnih mest na področju 

internacionalizacije 

15 izvoznih načrtov 

 

 

 

 

 

  

Pričakovani rezultati v 2016:  
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40 start-upov 

1050 podprtih podjetij na sejmih 

350 podprtih podjetij na 

mednarodnih forumih 

210 podprtih podjetij za večjo 

kakovost poslovanja 

5000 podprtih investitorjev in 

domačih uvoznikov 

350 podprtih tržnih raziskav podjetij 

655 podprtih podjetij s posojili 
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Podjetništvo in konkurenčnost 

Več na www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 
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Namen: sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali 

konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v 

končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju. 

Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji 

Upravičeni stroški: stroški osebja in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2018 podpreti najmanj 24 inovativnih, raziskovalno-razvojnih podjetij  

Izvajalec: MGRT, kontakt: dr. Matej Novak (T: 01 400 3634, E: rri.mgrt@gov.si), mag. Marta 

Slokar (T: 01 400 3127, E: rri.mgrt@gov.si) 

Objavljen: 29. 1. 2016, rok za oddajo vlog: 15. 4. 2016 

Trajanje: 2016-2018 

Višina razpisanih sredstev: 12.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016: 1.500.000 EUR  

Javni razpis 

za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« 
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Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, 

potrjenih s strani programa EUREKA 

Upravičenci: MSP, velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški osebja in nanje vezani posredni ter režijski stroški, stroški 

pogodbenih storitev, stroški instrumentov in opreme 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 50 %, velika do 40 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR za 36 mesecev 

Cilj razpisa: z vsakim razpisom podpreti najmanj 10 novih podjetij 

Izvajalec:  MGRT/po opravljenem izboru SPIRIT, kontakt:  Urška Zupin (T: 01 400 3336, E: 

urska.zupin@gov.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016-2019 

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  875.000 EUR  

Javni razpis 

»EUREKA« 
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Namen: na enem mestu zagotoviti brezplačne celovite podporne storitve namenjene 

potencialnim podjetnikom in podjetjem za območje RS (storitve informiranja, svetovanja, 

povezane z zagonom in razvojem podjetja; delavnice, statusne spremembe...)  

Upravičenci: cca 32 izbranih vstopnih točk VEM (ciljna skupina: MSP v vseh fazah razvoja, 

potencialni podjetniki) 

Upravičeni stroški: stroški izvajanja storitev vstopnih točk VEM 

Višina sofinanciranja: do 100 %, maksimalno 25.000 EUR/VEM točko  

Cilj razpisa: povečanje informiranosti in znanja v vseh fazah podjetniškega ciklusa 

Izvajalec:  SPIRIT za MGRT, Kontakt: Dominika Sambolič, SPIRIT (T: 01 530 9851), Jana 

Beton, MGRT (T: 01 400 3133, E: jana.beton@gov.si) 

Objavljen: predvidoma v marcu 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 800.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  800.000 EUR  

Javni razpis 

za »financiranje izvajanja celovitih podpornih 

storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016« 
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Namen: vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo 

inovativnim podjetjem s potencialom hitre rasti. Oblikovanje treh primerljivih nosilnih stebrov 

- tehnološki parki, univerzitetni in podjetniški inkubatorji. 

Upravičenci: subjekti inovativnega okolja (ciljna skupina: MSP, potencialni podjetniki, študentje) 

Upravičeni stroški: stroški izvajanja storitev subjektov inovativnega okolja 

Višina sofinanciranja: v pripravi 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi 

Cilj razpisa: spodbuditi zagon in rast inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti ter povečati 

njihovo mednarodno konkurenčnost 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Rok Beniger, SPIRIT (T: 01 589 1886), Petra Fras, 

MGRT (T: 01 400 3130, E: petra.fras@gov.si) 

Objavljen: predvidoma septembra 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 4.700.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016: 2.000.000 EUR  

Javni razpis 

za »Izvedbo podpornih storitev subjektov 

inovativnega okolja« 
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Namen: podpora MSP z enostavnim in transparentnim ukrepom manjših vrednosti za dvig 

kompetenc podjetja (npr. začetno delovanje, poslovni modeli, design itd.) 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev 

Višina sofinanciranja: do 50 % financiranje 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 15.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: povečanje kompetenc podjetij za povečanje konkurenčnosti gospodarstva 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Vlasta Selšek, SPIRIT (T: 01 589 1800, E: 

vlasta.selsek@spiritslovenia.si,  Alenka Marovt, MGRT (T: 01 400 3129, E: 

alenka.marovt@gov.si) in Marlen Skarlovnik (T: 01 400 3124, E: marlen.skarlovnik@gov.si) 

Objavljen: predvidoma decembra 2016 

Trajanje: 2016-2022 

Višina razpisanih sredstev: 21.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016: 3.000.000 EUR  

Javni razpis 

za »Podporne storitve za MSP (vavčerji)« 
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Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z 

vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje 

kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije. 

Upravičenci: podjetja v RS ne glede na velikost 

Upravičeni stroški: stroški osebja, posredni stroški (pavšal do 15 % stroškov osebja), 

stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 200.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 80 projektov 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Mojca Konda, MGRT (T: 01 400 3630, E: 

mojca.konda@gov.si), Marta Slokar, MGRT (T: 01 400 3127, E: marta.slokar@gov.si) 

Objavljen: predvidoma septembra 2016 

Trajanje: 2016-2017 (največ 18 mesecev) 

Višina razpisanih sredstev: 16.625.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  625.000 EUR  

Javni razpis 

za »Krepitev kompetenc in inovacijskih 

potencialov podjetij« 
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Namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov, podjetij, ki 

so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“. Predmet sofinanciranja sta 

lahko faza 1 ali faza 2. 

Upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020 dobili „Seal of Excellence“ 

Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, stroški raziskav, posredni 

stroški (do 15 % neposrednih stroškov osebja) 

Višina sofinanciranja: F1: MSP do 50 %; F2: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: F1 do 50.000 EUR/projekt, F2 do 700.000 EUR/projekt 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 20 projektov (F1) in 15 projektov (F2) 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Igor Milek, SPIRIT (T: 0590 89 505,  E: 

igor.milek@spiritslovenija.si, Aleksandra Pipuš, MGRT (T: 01 400 3702, E: 

aleksandra.pipus@gov.si) 

Objavljen: predvidoma junija 2016 

Trajanje: 2016-2021 

Višina razpisanih sredstev: 18.125.000 EUR (nepovratni viri)  

                                                faza 1 (F1):  1.000.000 EUR; faza 2 (F2): 17.125.000 EUR 

Višina sredstev v 2016:  F1:  predvidoma 200.000 EUR, F2: predvidoma 3.425.000 EUR 

Javni razpis 

»Dopolnjevanje SME instrumenta« 
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Namen: krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu, krepitev sodelovanja 

med gospodarstvom in institucijami znanja; podpora inovacijskim grozdom na vsaki 

vsebinski prioriteti Strategije pametne specializacije (S4). 

Upravičenci: razvojna partnerstva 

Upravičeni stroški: v pripravi 

Višina sofinanciranja: v pripravi 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 9 razvojnih partnerstev  

Izvajalec: MGRT/SVRK, kontakt:  Barbara Eberl (T: 01 400 3227, E: barbara.eberl@gov.si) 

Objavljen: predvidoma septembra 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 1.050.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  1.050.000 EUR  

Javni razpis 

»Podpora strateškim razvojno inovacijskim 

partnerstvom na prioritetnih področjih S4« 
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Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno 

uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije 

(področja Pametna mesta, Mobilnost v povezavi s tovarnami prihodnosti) 

Upravičenci: MSP, velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški RR osebja, raziskovalne opreme, stavb in zemljišča, pogodbenih 

raziskav, znanja in patentov, režijski stroški in drugi stroški poslovanja 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 2.550.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 5 pilotnih/demonstracijskih projektov 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Maja Grgič (T: 01 400 3604, E: maja.grgic@gov.si), Matej Novak 

(T: 01 400 3634, E: matej.novak@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016 do maksimalno 4 leta 

Višina razpisanih sredstev: 12.750.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  2.000.000 EUR  

Javni razpis 

»Pilotni/demonstracijski projekti« 
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Namen: spodbujanje ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij v prvi razvojni fazi in 

ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na 

razvoju, komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 

Upravičenci: MSP (pri prvi podpori mlajši od 14 mesecev) 

Upravičeni stroški: vsi stroški, namenjeni razvoju podjetja (plače, promocija, najem, 

testiranje, investicij, usposabljanja, mentoriranja) 

Višina sofinanciranja: 100 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 54.000 na podjetje v treh letih delovanja 

Cilj razpisa: letno podpreti najmanj 40 inovativnih start-upov 

Izvajalec: SPS za MGRT, kontakt: Boštjan Vidovič, SPS (T: 02 234 1264, E: 

bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si, Miša Osterc, MGRT (T: 01 400 3125, E: 

misa.osterc@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2018 

Višina razpisanih sredstev: 3.840.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  800.000 EUR  

Javni razpis 

»Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 

2016 – P2« 
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Namen: Lažje pridobivanje bančnih kreditov za MSP z namenom povečanja konkurenčnosti, 

ustvarjanja novih delovnih mest ter krepitve razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. 

Upravičenci: MSP, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, posamezniki, socialna podjetja 

Upravičeni stroški: investicijska vlaganja, obratna sredstva, izdatki za plače in DDV 

Višina sofinanciranja: 60 do 80 % garancija za bančni kredit 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: razvojne garancije do 1.250.000 EUR, mikrogarancije 

do 100.000 EUR za mikro in mala podjetja, do 200.000 EUR za srednje velika 

Cilj razpisa: podpreti 455 MSP projektov in 183,5 mio EUR investicijskih vlaganj 

Izvajalec: SPS za MGRT, kontakt: Boštjan Vidovič, SPS (T: 02 234 1264, E: 

bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si, Mateja Hrovat, MGRT (T: 01 400 3126, E: 

mateja.hrovat@gov.si), Alenka Marovt, MGRT (T: 01 400 3129, E: alenka.marovt@gov.si) 

Objavljen: 12. 2. 2016, odpiranje vlog dvakrat mesečno do 15. 10. 2016  

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 109.500.000 EUR (povratni viri) 

Višina sredstev v 2016: 109.500.000 EUR  

Javni razpis 

»Garancije za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere P1 plus 2016« 
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Namen: neposredni kredit Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni pogodbeni obrestni 

meri, ki omogoča lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja 

podjetij, investicij in tekočega poslovanja. 

Upravičenci: mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge) 

Upravičeni stroški: materialne investicije in obratna sredstva (z DDV) (nakup prostorov, 

opreme in gradnja), nakup materiala, stroški storitev, stroški dela do 50 % kredita 

Višina sofinanciranja: do 85 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 25.000 EUR 

Cilj razpisa: omogočiti dostop do virov financiranja 200 podjetjem 

Izvajalec:  SPS za MGRT, kontakt: Boštjan Vidovič, SPS (T: 02 234 1264, E: 

bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si, Mateja Hrovat, MGRT (T: 01 400 3126, E: 

mateja.hrovat@gov.si), Alenka Marovt, MGRT(T: 01 400 3129, E: alenka.marovt@gov.si) 

Objavljen: 29. 1. 2016, roki odpiranja vlog: 19. 2. 2016, 25. 5. 2016 

Trajanje: 2016  

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR (povratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  5.000.000 EUR  

Javni razpis za 

»Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2016« 
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Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov; 

program ciljno podpira mala in srednje velika podjetja pri razvoju novih produktov, procesov 

ali storitev.  

Upravičenci: MSP in velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav, 

režijski stroški     

Višina sofinanciranja: do 50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ do višine 100.000,00 EUR na leto za 

posameznega partnerja.  

Cilj razpisa: zagotoviti financiranje za tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj s 

poudarkom na MSP 

Izvajalec:  MGRT, kontakt: Urška Zupin (T: 01 400 3336, E: urska.zupin@gov.si) 

Objavljen: 29. 1. 2016, rok za oddajo 18. februar 2016 (potekel) 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 1.800.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  600.000 EUR  

Javni razpis 

za »EUROSTARS« 
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Regionalni razvoj 

Več na www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 
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Namen: spodbujanje ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij v prvi razvojni fazi in 

ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju 

in komercializaciji ponudbe podjetij na problemskih območjih in v turizmu. 

Upravičenci: mlada inovativna podjetja (start-up) 

Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij, stroški financiranja 

obratnih sredstev 

Višina sofinanciranja: v pripravi 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 20.000 EUR na podjetje letno (40.000 EUR v dveh 

letih delovanja) 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 172 mladih podjetij 

Izvajalec: SPS za MGRT, kontakt: Borut Megla, MGRT (T: 01 400 3155, E: 

borut.megla@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 3.200.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  1.600.000 EUR  

Javni razpis 

»Spodbude za zagon inovativnih podjetij – P2 

problemska območja (Vzhod)« 
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Namen: izvajanje javnega razpisa za mentorske sheme za socialna podjetja, namenjenega 

socialnim podjetjem v njihovi (pred)inkubacijski fazi. To so mentorstva v okviru podpornih 

okolij, in sicer za ranljive ciljne skupine, kot so mladi, starejši in ženske. 

Upravičenci: socialna podjetja in zadruge s statusom socialnega podjetja 

Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjega izvajalca (mentor), stroški informiranja in 

obveščanja, materialni stroški, standardizacija zaradi poenostavitev 

Višina sofinanciranja: 80 % sofinanciranje 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 100 socialnih podjetij 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Nena Dokuzov (T: 01 400 3347, E: nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016-2018 

Višina razpisanih sredstev: 1.600.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  685.000 EUR  

Javni razpis 

»Mentorske sheme za socialna podjetja« 
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Namen: izvedba javnega razpisa za izbor operacij za projekte iz naslova trans-nacionalnosti 

na področju socialnega podjetništva s ciljem izmenjave izkušenj in dobrih praks v Sloveniji in 

EU (ESS) ter mednarodna partnerstva.  

Upravičenci: socialna podjetja 

Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjega izvajalca (institucija – promotor), stroški, 

vezani na aktivnosti socialnih podjetij 

Višina sofinanciranja: 80 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 20.000 EUR (za nacionalnega partnerja) 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 30 socialnih podjetij in ciljnih skupin 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Nena Dokuzov (T: 01 400 3347, E: nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 oz. po objavi kriterijev s strani EK 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 100.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  62.500 EUR  

Javni razpis 

»Transnacionalnost na področju socialnega 

podjetništva« 
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Namen: izvedba javnega naročila za izbor izvajalca demonstracijskega projekta za 

vzpostavitev pospeševalnika za socialna podjetja (ESS). 

Ciljne skupine: mladi 

Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjega izvajalca 

Višina sofinanciranja: 80 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR (izbran bo 1 izvajalec) 

Cilj razpisa: podpreti zagon socialno-podjetniškega pospeševalnika po vzoru „unreasonable 

institute“, ki deluje v Boulderju v ZDA 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Nena Dokuzov (T: 01 400 3347, E: nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 100.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  62.500 EUR  

Javni razpis 

»Demonstracijski projekt za mlade« 
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Namen: podpora vzpostavitvi regijskih mrež za razvoj podpornega okolja za socialna 

podjetja (ESRR). 

Upravičenci: socialna podjetja, subjekti podpornega okolja, regionalne razvojne agencije  

Upravičeni stroški: stroški dela, storitev zunanjih izvajalcev, materialni stroški, informiranja 

in obveščanja 

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 37.500 za regijsko mrežo 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 12 mrež socialnih podjetij 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Nena Dokuzov (T: 01 400 3347, E: nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016-2018 

Višina razpisanih sredstev: 600.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  273.000 EUR  

Javni razpis 

»Socialna podjetja – regijske mreže podpornega 

okolja za socialna podjetja in socialni 

inkubatorji za mlade« 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

  

 

 

Namen: podpora start up faze oz. zagona socialnih podjetij z namenom krepitve sektorja, 

ustvarjanja delovnih mest, vzdržnosti projektov in zagotavljanja dolgoročnih zaposlitev.  

Upravičenci: socialna podjetja v fazi zagona, potencialni socialni podjetniki 

Upravičeni stroški: stroški dela, storitev zunanjih izvajalcev, nakupa opreme, informiranja in 

obveščanja 

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 20.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 150 socialnih podjetij 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Nena Dokuzov (T: 01 400 3342, E: nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 636.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  636.000 EUR  

Javni razpis 

»Socialna podjetja – spodbude za nastajanje 

podjetij in mladinskih zadrug« 
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Namen: izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v povezavi s podpornimi storitvami za 

podjetja, kjer je izražen neposredni interes podjetij v smeri širitve in krepitve njihove verige 

vrednosti. 

Upravičenci: občine 

Upravičeni stroški: stroški za vzpostavitev poslovne infrastrukture (gradnja, nakup in 

instalacija opreme, dostop) 

Višina sofinanciranja: do 90 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 3.000.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 12 investicijskih projektov 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Irena Zafošnik (T: 01 400 3171, E: irena.zafosnik@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016 - 2017 

Višina razpisanih sredstev: 11.500.000 EUR (nepovratni viri)  

Višina sredstev v 2016:  5.730.000 EUR  

Javni razpis 

»Ekonomsko poslovna infrastruktura« 
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Upravičenci: LAS, podjetja, občine, RRAji, civilna družba 

Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 

izvajalcev, materialni stroški, informiranja in obveščanja 

Višina sofinanciranja: 80 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: ni predvidena 

Cilj razpisa: aktivacija lokalnih subjektov, podpreti partnerske projekte na lokalni ravni (70% 

partnerskih projektov in 30% individualnih) 

Izvajalec: LAS/MGRT, kontakt: Nena Dokuzov (T: 01 400 3347, E: nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma junija 2016 na podlagi javnega poziva za SLR (Strategije lokalnega 

razvoja) kot predhodne pogojenosti (rok 30. 4. 2016) 

Trajanje: 2016-2023 

Višina razpisanih sredstev: še ni znano (nepovratni viri), skupna višina instrumenta 37,5 

mio EUR 

Višina sredstev v 2016:  ocena: 3 mio EUR  

Javni poziv/razpis 

»CLLD« 

Namen: spodbujanje socialne aktivacije prebivalstva na lokalni ravni (s 4 ukrepi: 

spodbujanje nastanka delovnih mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje 

tveganja revščine, deinstitucionalizacija 
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Namen: sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega 

pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. 

Upravičenci: vse slovenske občine 

Upravičeni stroški: stroški nakupa zemljišč, predhodnih študij, investicijske in projektne 

dokumentacije, gradnje, gradbenega nadzora, vračila obveznosti zadolževanja 

Višina sofinanciranja: do 100 % odobrenih upravičenih stroškov 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do razpoložljivih kvot po 1. odstavku 23. člena ZFO-1 

Cilj razpisa: spodbujanje občin v investicijska vlaganja lokalne infrastrukture 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Rudolf Rome (T: 01 400 3454, E: rudolf.rome@gov.si) 

Objavljen:  28. 1. 2016, rok za oddajo vlog – prvi rok 28. 2. 2016; drugi rok  15. 7. 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 64.721.896 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  32.360.948  EUR  

Javni razpis 

za »dodatno sofinanciranje občinskih investicij 

po 23. členu ZFO-1 v letih 2016 in 2017 – 

nepovratna sredstva« 
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Namen: sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega 

pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. 

Upravičenci: vse slovenske občine 

Upravičeni stroški: stroški nakupa zemljišč, predhodnih študij, investicijske in projektne 

dokumentacije, gradnje, gradbenega nadzora, vračila obveznosti zadolževanja 

Višina sofinanciranja: do 100 % odobrenih upravičenih stroškov 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do razpoložljivih kvot po 1. odstavku 23. člena ZFO-1 

Cilj razpisa: spodbujanje občin v investicijska vlaganja lokalne infrastrukture 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Rudolf Rome (T: 01 400 3454, E: rudolf.rome@gov.si) 

Objavljen:  28. 1. 2016, rok za oddajo vlog – prvi rok 28. 2. 2016; drugi rok  15. 7. 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 43.147.940 EUR (povratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  21.573.970 EUR  

Javni razpis 

za »dodatno sofinanciranje občinskih investicij 

po 23. členu ZFO-1 v letih 2016 in 2017 – 

povratna sredstva« 
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Namen: sofinanciranje začetnih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva na območju 

Pokolpja (povezava z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti, bistveno 

spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa; poseben sklop so investicije v turizmu). 

Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 

Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, gradnje, nakupa 

objektov 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednjevelika do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 50.000 EUR 

Cilj razpisa: zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja, nova delovna mesta 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Andreja Erdlen (T: 01 400 3453, E: andreja.erdlen@gov.si) 

Objavljen:  19. 2. 2016, rok za oddajo vlog 22. 3. 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 670.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  670.000 EUR 

Peti javni razpis 

za »spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih 

delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, 

Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2016« 
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Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 

Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, gradnje, nakupa 

zgradb in zemljišč 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednjevelika do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 500.000 EUR 

Cilj razpisa: zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja, nova delovna mesta 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Mojca Pokorn (T: 01 400 3432, E: mojca.pokorn@gov.si) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
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Namen: sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna 

sredstva v Zasavju, z namenom vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti ali 

diverzifikacije proizvodnje. 

Objavljen:  predvidoma 4. 3. 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 1.150.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  1.150.000 EUR 

Javni razpis 

za »sofinanciranje začetnih investicij podjetij in 

ustvarjanja novih delovnih mest na območju 

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016« 
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Namen: sofinanciranje začetnih investicij  in ustvarjanje delovnih mest na upravičenem 

območju 

Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 

Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, gradnje, nakupa 

objektov in zemljišč 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednjevelika do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 800.000 EUR 

Cilj razpisa: zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja, nova delovna mesta 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Tomaž Erik Žigon (T: 01 400 3465, E: tomaz-erik.zigon@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016, 2017 

Višina razpisanih sredstev: 6.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  3.000.000 EUR 

Javni razpis 

za »sofinanciranje začetnih investicij podjetij in 

ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja 

Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 

2010-2017« 
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Namen: sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo 

v romskih naseljih v letih 2016 in 2017 

Upravičenci: občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov 

Upravičeni stroški: stroški vodovodnih sistemov, kanalizacijskih omrežij, elektrifikacije, 

novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest, odkupa zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij 

Višina sofinanciranja: do 100 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 300.000 EUR 

Cilj razpisa: pomoč občinam pri izgradnji osnovne komunalne infrastrukture v romskih 

naseljih 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Tomaž Erik Žigon (T: 01 400 3465, E: tomaz-erik.zigon@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016, 2017 

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  1.000.000 EUR 

Javni razpis 

za »sofinanciranje projektov osnovne 

komunalne infrastrukture v romskih naseljih  v 

letu 2016 in 2017« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
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Namen: podpora zagona socialnih podjetij z namenom krepitve sektorja, ustvarjanje delovnih 

mest, vzdržnost projektov in dolgoročna zaposlitev ter mentorstev in promotorjev 

Upravičenci: socialna podjetja v fazi zagona in zadruge s statusom socialnih podjetij  

Upravičeni stroški: stroški dela (plače in drugi stroški dela), storitev zunanjih izvajalcev, 

nakupa opreme, informiranja in obveščanja 

Višina sofinanciranja : 100%  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 20.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2017 podpreti najmanj 15 socialnih podjetij 

Izvajalec: MGRT, kontaktna oseba: Nena Dokuzov (T: 01 400 3347, E: 

nena.dokuzov@gov.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  300.000 EUR  

Javni razpis 

za »Socialno podjetništvo v Pomurju« 
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Namen: omogočiti zaposlovanje diplomantov v pomurskih podjetjih in razvojno raziskovalnih 

institucijah ter ohranitev tehnološko zahtevnih delovnih mest.  

Upravičenci: podjetja iz Pomurja 

Upravičeni stroški: stroški plač, dodatkov, materiala, izobraževanja  

Višina sofinanciranja: v pripravi (de minimis) 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do razpoložljivih sredstev 

Cilj razpisa: v 14 mesecih sofinancirati 50 delovnih mest 

Izvajalec: MGRT, kontakt:  MGRT (T: 01 400 3600, E: gp.mgrt@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma aprila 2016, rok za oddajo vlog –maj 2016 in oktober 2016 

Trajanje: 2016-2017  

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  300.000 EUR 

Javni razpis 

za »Diplomante v Pomurju« 
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Lesarstvo 

Več na www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 
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Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na področju predelave lesa s 

poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k 

večji snovni ali energetski učinkovitosti. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, zunanjih 

izvajalcev, informiranja in komuniciranja, posredni stroški in stroški dela 

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 50.000 EUR (minimalno 7.000 EUR) 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 3 MSP 

Izvajalec: SPS za MGRT, kontakt: Tanja Pugelj, MGRT (T: 01 400 3460, E: 

tanja.pugelj@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  500.000 EUR  

Javni razpis 

»Podpora novonastalim podjetjem na področju 

rabe lesa« 
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Namen: spodbujanje uvajanja novih ali izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov na področju 

predelave lesa in lesnih tvoriv v proizvodnjo kot prispevek k večji snovni ali energetski 

učinkovitosti. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve 

zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, posredni stroški in stroški dela 

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR  

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 3 MSP 

Izvajalec: Ribniški sklad za MGRT, kontakt: Mitja Špes, MGRT (T: 01 400 3448, E: 

mitja.spes@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 3.500.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  3.500.000 EUR  

Javni razpis 

»Spodbujanje razvoja in uvajanja novih 

produktov v lesarstvu« 
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Namen: naučiti različne nivoje managementa v lesnopredelovalnih podjetjih, kako povečati 

prodajo in dodano vrednost z znamčenjem in design managementom. 

Upravičenci: lesnopredelovalna podjetja 

Upravičeni stroški: predvsem stroški usposabljanja, vodenja projekta 

Višina sofinanciranja: med 80 % in 100 %, še ni dogovorjeno 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: gre za en projekt, za eno podjetje med 20.000 in 

30.000 EUR 

Cilj razpisa: vključitev 1000 oseb v usposabljanje, vsaj 1 izboljšava na podjetje 

Izvajalec: JSRKŠ* za MGRT, kontakt: Tea Pirih (T: 01 400 3458, E: tea.pirih@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 600.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  200.000 EUR 

Javni razpis 

»Vzpostavitev kompetenčnega centra za 

lesarstvo«  

* JSKRŠ – Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje 
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Namen: sofinanciranje stroškov nastopa na sejmih s področja lesno-predelovalne industrije 

Upravičenci: podjetja s področja lesno-predelovalne industrije 

Upravičeni stroški: stroški dela mentorjev in udeležencev, materialni in potni stroški, zunanjih 

izvajalcev usposabljanj, amortizacija opreme in nepremičnin 

Višina sofinanciranja: do 100 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 6.000 EUR 

Cilj razpisa: v letih 2016 in 2017 sofinancirati udeležbo podjetij na cca. 50 individualnih 

sejemskih predstavitvah 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Alenka Dolinar (T: 01 400 3367, E: alenka.dolinar@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma marca 2016, marca 2017 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  300.000 EUR 

Javni razpis 

za »sofinanciranje individualnih sejmov lesno-

predelovalne industrije« v letih 2016 in 2017 
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Namen: sofinanciranje stroškov nastopa na sejmih s področja lesno-predelovalne industrije – 

skupinski nastopi 

Upravičenci: podjetja s področja lesno-predelovalne industrije 

Upravičeni stroški: najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za 

potrebe delovanja skupinske stojnice, vpis razstavljalcev v sejemski katalog, koordinacija 

nastopa 

Višina sofinanciranja: odvisna od števila prijavljenih in cene posameznega sejma 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 33.000 EUR 

Cilj razpisa: v letih 2016 in 2017 sofinancirati udeležbo podjetij na 6 skupinskih sejemskih 

predstavitvah 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Alenka Dolinar (T: 01 400 3367, E: alenka.dolinar@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma marca 2016, februarja 2017 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  200.000 EUR 

Javni razpis 

za »sofinanciranje nastopov na skupinskih 

sejmih s področja lesno-predelovalne 

industrije«  
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Internacionalizacija 

Več na www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 
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Namen: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih z namenom 

povečanja možnosti predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti in 

poslovnega sodelovanja na mednarodni ravni. 

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki 

Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog 

Višina sofinanciranja:  do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 10.000 EUR/podjetje  

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 1050 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Daša Rakovec, SPIRIT, Saša Kneževič, MGRT(T: 01 

400 3312, E: sasa.knezevic@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  1.500.000 EUR  

Javni razpis 

»Sofinanciranje individualnih predstavitev na 

mednarodnih sejmih v letih 2016-2017« 
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Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B 

platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov. 

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki 

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za 

sodelovanje na specializiranih dogodkih 

Višina sofinanciranja: do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 5.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 350 MSP  

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Mateja Jarc, SPIRIT, Saša Kneževič, MGRT (T: 01 

400 3312, E: sasa.knezevic@gov.si) 

Objavljen: predvidoma junija 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  500.000 EUR 

Javni razpis 

»Predstavitev podjetij na mednarodnih forumih 

in B2B dogodkih« 
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Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za 

ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine. 

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki 

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega 

certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve. 

Višina sofinanciranja:  do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 15.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 210 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Sonja Demšar, SPIRIT, Polona Jerina, MGRT (T: 01 

400 3312, E: polona.jerina@gov.si) 

Objavljen: predvidoma junija 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  300.000 EUR 

Javni razpis 

»Dvig kakovosti poslovanja ali 

proizvodov/storitev in/ali zaščite intelektualne 

lastnine MSP« 
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Namen: vzpostavitev podpornega okolja za investitorje in domače izvoznike – koncept 

nudenja podpore izvoznikom in investitorjem preko informacij, poslovnih priložnosti, 

delavnic, organiziranih dogodkov, baz podatkov. 

Upravičenci: preko javnega razpisa izbrane organizacije  

Upravičeni stroški: stroški svetovanja, najema, organizacije dogodkov, oglaševanja, 

promocije, informiranja in obveščanja, informacijske podpore, spletnih orodij 

Višina sofinanciranja:  do 100 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: ni relevantna 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti 5000 podjetij 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Gorazd Mihelič, SPIRIT, Polona Jerina, MGRT (T: 01 

400 3312, E: polona.jerina@gov.si) 

Objavljen: predvidoma junija 2016 

Trajanje: 2016-2022 

Višina sredstev v 2016:  700.000 EUR 

Neposredna potrditev operacije 

»One stop shop za investitorje in uvoznike« 
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Namen: sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov 

tuj trg oz. širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih. 

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki 

Upravičeni stroški: strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih 

zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami. 

Višina sofinanciranja:  do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 5.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 350 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Sonja Demšar, SPIRIT, Saša Kneževič, MGRT (T: 01 

400 3312, E: sasa.knezevic@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 250.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  250.000 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v 

letih 2016-2017« 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

 

Namen: sofinanciranje aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini, vezanih na promocijo 

slovenskega gospodarstva ter pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge. 

Upravičenci: aktivni slovenski poslovni klubi v tujini 

Upravičeni stroški: stroški organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov, promocije 

slovenskega gospodarstva ter poslovnih klubov, stroški intelektualnih storitev 

Višina sofinanciranja: 80 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: / 

Cilj razpisa: vzdrževati mrežo vsaj 10 poslovnih klubov – prenos znanja na MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Mateja Jarc, SPIRIT (T: 01 589 1880, E: 

mateja.jarc@spiritslovenia.si) 

Objavljen: predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  400.000 EUR 

Javni razpis 

za »sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 

poslovnih klubov v tujini v letu 2016«  
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Namen: sofinanciranje prvih kapitalskih vstopov tujih investitorjev v Slovenijo za ustvarjanje 

kapitalskih investicij in novih delovnih mest. 

Upravičenci: gospodarske družbe v RS z neposrednim vsaj 10 % tujim lastniškim deležem 

Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij 

Višina sofinanciranja: maks. 25 % vrednosti prijavljene investicije 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: / 

Cilj razpisa: zagotoviti 81 novih neto pogodbenih delovnih mest/1 mio EUR spodbud 

Izvajalec:  SPIRIT za MGRT, kontakt: Daša Rakovec, SPIRIT (T: 01 589 1895, E: 

dasa.rakovec@spiritslovenia.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2017 

Višina razpisanih sredstev: 6.600.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  800.000 EUR  

Javni razpis 

za »prve vstope tujih investitorjev v Slovenijo« 
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Namen: izvedba izobraževalnega programa v obliki mednarodnih seminarjev in delavnic s 

področja priprave izvoznega načrta in poslovanja na tujih trgih za lajšanje vstopa slovenskih 

podjetij na tuje trge. 

Upravičenci: MSP po shemi MSP 

Upravičeni stroški: stroški usposabljanja 

Višina sofinanciranja: do 70 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: / 

Cilj razpisa: 15 novih izvoznih načrtov, povečanje kompetenc zaposlenih v izvoznih 

oddelkih 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: Mateja Jarc, SPIRIT (T: 01 589 1880, E: 

mateja.jarc@spiritslovenia.si) 

Objavljen:  predvidoma marca 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 150.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  150.000 EUR 

Javni razpis 

»Vabilo podjetjem k prijavi na izobraževalni 

program ITM«  
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Turizem 

Več na www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 
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Namen: spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih 

proizvodov in storitev ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in 

ravneh slovenskega turizma. 

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki, zadruge s področja turizma 

Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega 

oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij, pridobitve znaka kakovosti in 

specializacije ter usposabljanja. 

Višina sofinanciranja:  do 70 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2018 podpreti najmanj 40 MSP 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Darko Sajko (T: 01 400 3281, E: darko.sajko@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2018 

Višina razpisanih sredstev: 4.200.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  1.145.000 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih 

produktov ter storitev turističnega 

gospodarstva 2016-2018« 
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Namen: sofinanciranje aktivnosti razvoja novih in nadgradnja obstoječih integralnih 

turističnih proizvodov ter storitev, dvig kakovosti, krovna promocija na ravni destinacije, 

regije, produkta, razvoj trženjskih znamk. 

Upravičenci: regijske destinacijske organizacije; organizacije, ki spodbujajo razvoj turizma 

na območju vsaj dveh ali več občin 

Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, promocijskega materiala, zakup 

medijskega prostora, organizacije dogodkov, sodelovanja na sejmih in predstavitvah, 

usposabljanja 

Višina sofinanciranja:  do 100 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 250.000 EUR 

Cilj razpisa: do leta 2018 podpreti najmanj 12 regijskih destinacijskih organizacij 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Darko Sajko (T: 01 400 3281, E: darko.sajko@gov.si) 

Objavljen: predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016-2018 

Višina razpisanih sredstev: 2.939.400 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  802.000 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje razvoja in krovne promocije 

novih in/ali atraktivnih turističnih proizvodov 

destinacij 2016-2018« 
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Namen: spodbuditi pravne in fizične osebe s področja k uvajanju ekološkega managementa 

in standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno 

uveljavljenega okoljskega znaka, verificiranega s strani SLOVENIA GREEN. 

Upravičenci: pravne in fizične osebe , društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava 

s področja turizma 

Upravičeni stroški: stroški, povezani z uvedbo okoljskega znaka, izvajanje promocije in 

gradiva 

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov 

Cilj razpisa: vsaj 4 novi imetniki okoljskega znaka za turistične nastanitve 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Irena Milinkovič (T: 01 400 3118, E: irena.milinkovic@gov.si) 

Objavljen:  predvidoma aprila 2016 

Trajanje: 2016 

Višina razpisanih sredstev: 28.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  28.000 EUR 

Javni razpis 

za »spodbujanje uvajanja in implementacije 

okoljskih znakov za turistične nastanitve« 
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Notranji trg 

Več na www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 
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Namen: koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter 

koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. 

Upravičenci: nevladne potrošniške in druge organizacije s področja varstva pravic 

potrošnikov 

Upravičeni stroški: stroški, povezani z opravljanjem javne službe 

Višina sofinanciranja: do 30.000 EUR za prvo koncesijo in do 70.000 za drugo koncesijo 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 30.000 EUR za prvo koncesijo in do 70.000 za 

drugo koncesijo 

Cilj razpisa: obveščanje in izobraževanje potrošnikov (večja varnost, izbira, dostopnost 

blaga in storitev, uveljavljanje pravic potrošnikov 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Barbara Mesojednik (T: 01 400 3333, E: 

barbara.mesojednik@gov.si) 

Objavljen:  5. 2. 2016, rok za oddajo vlog 29. 2. 2016 

Trajanje: 2016-2018  

Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2016:  100.000 EUR 

Javni razpis 

za »podelitev koncesije za opravljanje javne 

službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov 

ter javne službe izvajanja primerjalnih 

ocenjevanj blaga in storitev« 


