
 

 
 

 
 
 

 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija  

  

 

SPODBUDE ZA PODJETJA  
 

Tudi v letu 2020 lahko podjetja pridobijo spodbude s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT, 
Slovenskega podjetniškega sklada in lokalnih razpisovalcev. V 
nadaljevanju so opisane pričakovane spodbude Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, vavčerji ter javni poziv LAS Od 
Pohorja do Bohorja. 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavili okvirni terminski plan 
objave novih javnih razpisov do konca letošnjega leta. Do vključno marca 2020 bodo 
objavili 10 razpisov v skupni vrednosti 26,4 mio evrov v preostanku leta 2020, bodo objavili še vse 
preostale razpise in sicer 8 razpisov v skupni vrednosti 25,5 mio evrov. 
 
Sredstva bodo namenjena: 

- razvoju problemskih območij  

- podjetjem, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem 

- inovativnim pristopom pri oblikovanju turističnih produktov/storitev  

- spodbujanju uvajanja okolijskih znakov za turistične nastanitve  

- za spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-

upov)  

- za spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in 

lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti 

- ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav 

tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov 

poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi)  

- nastajanju socialnih podjetij in mladinskih zadrug  

- kompetenčnim centrom za dizajn management 3.0  

- za učinkovitejši nastop na tujih trgih  

- za pomoč podjetjem pri polnopravnem vključevanju v projekte mednarodnega 
programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih 

programa EUREKA 

- Mladim raziskovalcem v podjetjih   

- Za izboljšanje konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje 
prehoda v Industrijo 4.0 

Več informacij je dosegljivih na spletu MGRT: plan objave javnih razpisov 2020 oziroma 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

 

 

 

https://www.gov.si/novice/2020-02-03-okvirni-terminski-plan-objave-novih-javnih-razpisov-do-konca-letosnjega-leta/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/
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SPODBUDE MALIH VREDNOSTI ZA PODJETJA-VAVČERJI 

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2019 uvedel nov program spodbud malih vrednosti za 

mikro, mala in srednje velika podjetja- t.i. vavčerje. Podjetja bodo lahko pridobila 

sofinanciranje v višini do 60% upravičenih stroškov. Vavčerska sredstva so še vedno na voljo. S 

temi sredstvi bo podjetjem bistveno olajšan dostop do sofinanciranja storitev, s katerimi bodo 

podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence in sicer so na voljo naslednji vavčerji: 

1. Vavčer za certifikate kakovosti 

2. Vavčer za patente, modele, znamke 

3. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 

4. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 

5. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

6. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 

7. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

8. Vavčer za digitalni marketing 

9. Vavčer za pripravo digitalne strategije 

10. Vavčer za kibernetsko varnost 

11. Vavčer za statusno preoblikovanje družb 

12. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika 

podjetja 

13. Vavčer za prenos lastništva 

14. Vavčer za prototipiranje 

Več na portalu Slovenskega podjetniškega sklada. 

Pri oddaji vlog je podjetjem omogočena brezplačna pomoč pri pripravi vloge na SPOT točkah v 

Sloveniji, tudi na  SPOT Svetovanje Savinjska, info-scsk@guest.arnes.si, 031 314 809. 

 
 

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada so objavljeni naslednji 
javni razpisi: 
 

- Javni poziv za start up mentorja inovatvnih podjetij, odprto do 28.12.2021 
- P4L 2019-Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0, odprto do 

6.4.2020 
- SI-SK 2019- Semenski kapital- So-nvestiranje z zasebnimi investitorji, odprto do 

31.12.2020 
- P4D 2019-2023 Spodbude za digitalno transformacijo MSP, odprto so 1.9.2022 
- P7R 2019 Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposlenostjo in na 

obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, odprto do 1.10.2020 
- SK 75 2020 Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih posojil, odprto do 27.3.2020 
- P2R 2020 Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021, 

odprto do 16.3.2020 
- P2 2020 Spodbude za zagon inovatvnih podjetij, odprto do 20.4.2020 

 
 

https;/podjetniskisklad.si
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
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Do 13.3.2020 je odprt tudi 1.javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2020 
za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost 
 
Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih 
pri izvedbi operacij LAS. Podprta tematska področja so ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih 
storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih 
skupin. 
Upravičeno območje je območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje in Zreče. 
Upravičeni do podpore so skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo operacijo za skupno 
korist in imajo sedež ali poslovno enoto na območju upravičenega območja. 
Upravičeni stroški so stroški dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevka v 
naravi. Upravičeni so tudi stroški za namen koordinacije in vodenja (do 10% upravičenih stroškov) 
ter stroški promocije (do 10% upravičenih stroškov operacije). 
Časovna upravičenost stroškov po vložitvi vloge za odobritev operacija na ARSKTRP in se 
mora izvesti najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani 
ARSKTRP. 
Višina sofinanciranja znaša 85% upravičenih stroškov operacije. Najnižji znesek javne podpore 
za posamezno operacijo je 2.000,00 EUR, najvišji pa 50.000,00 EUR. Najnižji znesek 
posameznega zahtevka ne sme biti manjši od 2.000,00 EUR. 
Več informacij o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si 
ali po telefonu 03/ 747 13 02, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Javni poziv ter prijavni obrazci in 
druga potrebna dokumentacija je na voljo na https://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1/  
 
 
 
Celje, 25.2.2020 

 

 

                                                                                                  Polona Klokočovnik 

SPOT svetovanje Savinjska 
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