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MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA FINANČNIH SREDSTEV 
ZA PODJETJA, JULIJ 2020 

 
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikro, mala in 
srednje velika podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v 

lesarstvu 4.0 
 

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in 
obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih 
posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij 
v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem 
prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega 
položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne 
niše. 
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke 
na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirane dejavnosti iz oddelka C16 
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva ali  C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03). 
Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja 
za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane 
po 15. 2. 2021). 
 
Upravičeni stroški, ki morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo so: 

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove strojne opreme in 
novih strojev), 

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove programske 
opreme, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona). 
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
 
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči za podjetja vzhodne kohezijske regije 
so za srednja podjetja do 35% in za mikro in mala podjetja do 45%, za podjetja iz zahodne 
kohezijske regije pa za srednja podjetja do 20% in za mikro in mala podjetja do 30%.  
 
Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 
50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih 
stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. Upravičenec za izplačane upravičene 
stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. 
 
Roki za predložitev vlog so 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 
9.2021. 
Več informacij in celotna razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na spletni 
strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si. 
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DRUGI AKTUALNI RAZPISI  
 
Še vedno so odprti tudi javni pozivi in razpisi Slovenskega podjetniškega sklada in 
sicer:  

- Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme do 31.10.2020 
- P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

do 20.10.2020 
- P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 

in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji do 1.10.2020 
- SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji do 

31.12.2020 
- Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij do 28.12.2021 

Več informacij na https://podjetniskisklad.si. 

 

Pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo 
na področju turizma in gostinstva in doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za 
namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat se 
lahko do 8.9.2020 prijavite na Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in 
trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter 
prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 . 
 
Mala in srednja podjetja ter njihovi partnerji, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in 
razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek 
čas vstopa na trg, podpira projekt EUROSTARS. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta 
lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Rok za oddajo 
v letu 2020 je 3.9.2020.   
 
Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti je namenjen 
sofinanciranju projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma 
rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja 
turizma. Rok za prijavo je 30.11.2020. 
 
Mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi se lahko prijavijo na Javni 
razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Namen javnega razpisa je 
spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega 
poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, 
vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe 
v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega v podprtih podjetjih.  Rok za prijavo je 1.9.2022. 
 
Več in formacij in razpisne dokumentacije so dosegljive na spletni strani MGRT: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-
tehnologijo/javne-objave/  
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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA 
POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI ZREČE 

ZA LETO 2020 
 

Podjetniki in inovatorji, do 30.10.2020 imate možnost koriščenja 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 
Zreče za leto 2020. 
 
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest  

- za samozaposlitev,  
- zaposlitev novih delavcev ali  
- zaposlitev osebe z invalidnostjo  

v obdobju od 1.11.2019 do 31.10.2020 do maksimalne višine 1.000,00 € oz. do 1.100,00 
€ če gre za zaposlitev osebe z invalidnostjo. 
 
Spodbujanje projektov inovacij 

- za sofinanciranje pridobitve patenta,  
- zaščito blagovne znamke ali pridobitve patenta za krajšo dobo,  
- izdelavo prototipa ter  
- raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in 

postopkov za gospodarsko dejavnost. 
Skupna višina sredstev lahko znaša največ 50% vrednosti upravičenih stroškov 
prijavljenega projekta. 
 
Upravičenci 
Upravičenci do sredstev so gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Občini Zreče, oziroma 
fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Zreče. 
 
Rok za oddajo prijav na razpis je do 31.10.2020 oz. do porabe sredstev. 
 
Več informacij in besedilo je objavljeno na spletni strani Občine Zreče 
(https://www.zrece.eu). 
 
Slovenske Konjice, 22.07.2020 
 
Pripravila:  
Polona Klokočovnik  
SPOT svetovanje Savinjska 
spot.konjice@gmail.com, 031 314 809 


