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1 RAZPISI za nepovratna sredstva, objavljeni v Sloveniji

1.1

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Status: aktiven

Datum objave: 16.11.2018

Vir objave:

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila

Kratek
predmeta
razpisa:

opis

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
Roki za oddajo vlog so:
 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021,
 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 6.400.000,00
EUR.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
leto 2019: 1.600.000,00 EUR
leto 2020: 1.600.000,00 EUR
leto 2021: 1.600.000,00 EUR
leto 2022: 1.600.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

MSP-ji.
Kot MSP šteje mikro, mala in srednja velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko
dejavnostko v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni
podjetnik v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1.
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1.2 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v
okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega
raziskovalnega sveta (ERC)
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave:
14.5.2018

Vir objave:

http://www.arrs.si/sl/medn/shema/razpisi/19/poziv-erc-19.asp

Kratek
predmeta
razpisa:

opis

Rok prijave:

do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru
komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v
nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko
prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme (v nadaljevanju:
prilagojeni raziskovalni projekt), če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem
razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag
za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora
omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prilagojeniraziskovalni projekt, vendar
največ v obsegu, kot ga določa spodnja tabela:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v
nadaljevanju: Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.
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1.3 Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek
showroomov«
Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Status: aktiven

Datum objave:
31.5.2018

Vir objave:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamkna-tujih-trgih-prek-showroomov

Kratek
predmeta
razpisa:

opis

Roki prijave:
 30. 9. 2020,
 30. 9. 2021 in
 30. 9. 2022.

SPIRIT Slovenija je objavil razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko
showroomov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja
blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Agencija želi podpreti podjetja, ki želijo krepiti
trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in
konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih izdelkov na tujem trgu, kakor tudi pri
vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR, in
so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR
in ne višja od 100.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: -ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ališiriti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje velika pravna
ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana
kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija, in sicer morajo imeti prijavitelji na dan oddaje vloge na ta javni razpis na navedenem
programskem območju sedež podjetja, vpisan v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev
glej razpisno dokumentacijo.
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1.4

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih
problemskih območjih - BP3

Izdajatelj:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Status: aktiven
Sprememba:
27.3.2020

Datum objave:
7.6.2018

Vir objave:

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja

Kratek
predmeta
razpisa:

opis

Roki prijave:
 15. 05. 2020

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in
obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter
delovnih mest.
Upravičeno območje projektov:
 obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda,
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača,
Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen,
Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina,
Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi,
Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci,
Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč
in Žetale),
 problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič,
Črnomelj),
 problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

11.529.735,99 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Upravičeni vlagatelji:
 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po
Zakonu o gospodarskih družbah,
 zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.5
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške
transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih
podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«
Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Status: aktiven

Datum objave: 21.6.2019

Vir objave:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-21-Javni-razpis-Spodbujanje-trajnostne-poslovnestrateske-transformacije-in-razvoj-novih-poslovnih-modelov-v-slovenskih-podjetjih-za-lazje-vkl

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in
srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih
projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Rok prijave:
 3. rok: 30. 4. 2020,
 4. rok: 30. 9. 2020 in
 5. rok: 23. 4. 2021.

Predmet javnega razpisa zajema:
Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000
EUR
Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za
prijave.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.
Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov
prijaviteljev Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno
zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem
javnem razpisu.
Do sofinanciranja izvedbenih projektov v Sklopu B bodo upravičeni tudi prijavitelji, ki so že
sodelovali in uspešno zaključili pilotni program Akademije TPSMP v obdobju 2016-2017, ki jo je
izvajala agencija. Ti prijavitelji niso upravičeni do vključitve v Sklop A v okviru tega javnega
razpisa.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Prijavitelj, ki je bil vključen in je uspešno zaključil pilotno Akademijo 2016-2017, lahko odda
vlogo/predlog oz. predlagani izvedbeni projekt za Sklop B na prvi, drugi ali tretji razpisani rok v
okviru tega javnega razpisa. Ob pravočasni oddaji predloga izvedbenega projekta in ob
izpolnjevanju vseh dodatnih posebnih pogojev za vključitev v Sklop B, se bo s prijaviteljem
sklenila pogodba o vključitvi v Sklop B in se bo predlog izvedbenega projekta vključil v postopek
ocenjevanja.
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1.6

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva
v letu 2019

Izdajatelj:

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Status: aktiven

Datum objave: 1.7.2019

Vir objave:

http://www.jsmg-goriska.com/kmetijstvo-2019.html

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet razpisa je dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne
dejavnosti na kmetiji) v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini
Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

400.000,00 EUR

Rok prijave:
 20. 5. 2020 in
 28. 8. 2020 oz. do porabe sredste

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravljajo osnovno
kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih
proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na
območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba, naložba pa mora biti
realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada. Glede drugih pogojev glej razpisno
dokumentacijo.
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1.7

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi
investitorji

Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Status: aktiven

Datum objave: 8.8.2019

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča
inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Rok prijave:
 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi,
fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja
preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko
kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov
in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih
raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja - druga
razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupni razpoložljivi znesek znaša 3.375.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih
sredstev se razpisan znesek lahko poviša.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000
EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi
semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom
so-investirajo korporacije.
V primerih, ko se financira inovativno po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št.
651/2014 z ustreznimi dokazili, znaša višina investicije do največ 1.200.000 EUR.
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije.
Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni
investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne
sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev)
lahko znaša 49,8 %. Nakazila posameznih tranš investicije izvede SPS po prejetju bančnega
potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega investitorja(jev).
Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do
1,200.000 EUR, v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 pa do 2,400.000 EUR javno/zasebnih sredstev.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega (1) zaposlenega, ki je tudi
družbenik v podjetju, so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno
odgovornostjo (d.o.o.) ter so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge) in starejša
od šestih mesecev ter imajo dokončan razvoj proizvoda/storitve in prve prihodke iz prodaje
proizvoda/storitve. Podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji.
Pogoj za pridobitev podpore je investicija zasebnega investitorja, ki v podjetje vstopi hkrati s
Skladom.
Podjetju je lahko odobrenih več vlog, vendar je maksimalni znesek investicije Sklada 600.000
EUR. Vsi pogoji za vlagatelje so navedeni v javnem razpisu.
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1.8

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019

Izdajatelj:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Status: aktiven

Datum objave:
27.9.2019

Vir objave:

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Kratek
predmeta
razpisa:

opis

Roki prijave:
 4. 5. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim
projektom. Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike
Slovenije, ki zasleduje cilj: spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki
ustrezajo naslednjim ukrepom:
– pozitiven učinek na konkurenčnost,
– spodbujanje zaposlitvenih možnosti.
Dodeljevanje ugodnih posojil za spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu s
pozitivnim učinkom na konkurenčnost ali zaposlovanje, in sicer po:
 podprogramu B1.1. – začetni projekti po pravilih državnih pomoči z upravičenimi stroški po
oddaji vloge na razpis.
 podprogram B1.2 – projekti izven pravil državnih pomoči z upravičenimi stroški od 1.1.2019
naprej.
Za podprogram B1.1 je obrestna mera:
3 - mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 0,90 % letno, vse glede na koeficient razvitosti
občine za leto 2019.
Za podprogram B1.2 je obrestna mera:
ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,60 % do 0,80 % letno, vse glede na koeficient
razvitosti občine za leto 2019.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR ugodnih posojil.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez
DDV) in pri podprogramu B1.1 do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na
velikost podjetja.
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 20.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega
posojila pa 1.500.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so ustanovljena pred 1.1.2017, in sicer po:
o
zakonu o gospodarskih družbah, in sicer kot:
 pravna oseba, in sicer: d.o.o., d.d., itd.
 fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
o
zakonu o zadrugah, kot zadruga ali zadružna zveza.
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1.9

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 2023)

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
20.10.2019

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95

Kratek
predmeta
razpisa:

Roki prijave:
 zaradi blažitev posledic koronavirusa, dva bližnja roka za oddajo
vloge ukinja (in sicer rok 01.04.2020 in rok 01.06.2020) Rok za
oddajo vloge za leto 2020 pri omenjenem javnem razpisu je
01.09.2020!
 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022,
 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023.

opis
Namen 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.
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične
opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna
Slovenija.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
12.400.000,00 EUR za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000,00 EUR. Načrtovana skupna višina
sofinanciranja upravičenih stroškov operacije (subvencija) lahko znaša najmanj 30.000,00 EUR ter
največ 100.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi
na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih
pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.10 Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih
zemljišč – A2 2019
Izdajatelj:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Status: aktiven

Datum objave:
22.11.2019
Sprememba
27.3.2020

Vir objave:

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Kratek
predmeta
razpisa:

Roki prijave:
1.
do 4. 5. 2020,
2.
do 1. 6. 2020,
3.
do 1. 7. 2020,
4.
do 3. 8. 2020.

opis
Namen razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu za nakup
kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja
primarne kmetijske pridelave in gozdarstva z naslednjimi ukrepi:
 izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 100,00 % upravičenih stroškov projekta.
Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih
sredstev pa 150.000,00 EUR.
Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse
glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se nahaja večinska vrednost projekta, za leto 2019.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
 pravna oseba,
 fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s. p.),
 kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in sodni/poslovni register (pravne
osebe in s.p.) pred 1.1.2015.
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1.11

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Status: aktiven

Datum objave: 6.12.2019

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-spodrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s
področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe
energije in snovi.

Rok prijave:
 Za leto 2021: od 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020
 Za leto 2022: od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost;
2. stroški informiranja in komuniciranja,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko
locirano v:
 kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali
 kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Upravičeno območje v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija po tem javnem razpisu je celotno
območje Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Upravičeno območje v kohezijski regiji Zahodna Slovenija po tem javnem razpisu je obmejno
problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno,
Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Intenzivnost pomoči znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija največ 75 %, za Kohezijsko
regijo Zahodna Slovenija pa največ 70 %.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Prijavitelji oziroma ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. Glede drugih pogojev glej
razpisno dokumentacijo.
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1.12

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za
blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne
pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 13.12.2019

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-191213085316/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega
partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Rok prijave:
 29. 04. 2020 do 23.59

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali
gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo
biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in
drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne
spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

2.466.875,34 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 31. in 49.a
členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020.
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1.13

Javni razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z
visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v
Republiki Sloveniji

Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Status: aktiven

Datum objave: 27.12.2019

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti
in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Cilji javnega razpisa so:
- ohranitev delovnih mest,
- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
- spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

1. Sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja
proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji in sicer:
 Pokolpje v višini: 2.590.000 EUR
 Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR
2. Sredstva za obmejna problemska območja v višini 8.456.628,95 EUR prav tako zagotavlja
proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri. Najkrajša ročnost
kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6
mesecev.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Do mikrokredita so upravičeni MSP:
 ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko
brezposelnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,
 ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni
podjetniki posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s
statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.
1. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed
naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:
 območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in
Metlika),
 območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
2. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih
problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in
4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15
in 35/17) so v obmejna problemska območja uvrščene občine:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno,
Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice,
Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska
Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel,
Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na
Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice,

Rok prijave:
 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in
01.10.2020.
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Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor,
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na
Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec,
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah,
Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
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1.14 Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi
sredstvi – PF1 2019
Izdajatelj:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Status: aktiven

Datum objave: 27.12.2019
Sprememba 27.3.2020

Vir objave:

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_predfinanciranje_2019pf1_jr.pdf

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi po programu
PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v
nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev
in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Program PF1 – pred-financiranje vključuje
naslednja podprograma:
• podprogram PF1.2.1: pred-financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
• podprogram PF1.2.2: pred-financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij

Višina
razpoložljivih
sredstev:

1.600.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Po podprogramih PF1.2.1 in PF1.2.2 do največ 80 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU
sredstev vlagatelju. Najnižji znesek posojila za oba programa znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek
posojila znaša 150.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Upravičenci po podprogramu PF1.2.1 (morajo biti registrirani pred 1.1. 2019) so:
• zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni
zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov);
• zadruge (zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota,
kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);
• zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);
• skladi (javni sklad, sklad);
• društva (društvo, zveza društev);
• ustanove (ustanova);
• organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot:
o samostojni podjetnik posameznik;
o družba z omejeno odgovornostjo;
o družba z neomejeno odgovornostjo;
o delniška družba;
o gospodarsko interesno združenje GIZ;
• ostale organizacije, organizirane kot:
o dobrodelna organizacija;
o nevladna organizacija;
o organ, organizacija širše lokalne skupnosti;
o študentska organizacija;
o agrarne, pašne in vaške skupnosti;
o druge skupnosti;
o krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;
o lokalna skupnost;
o narodnostna skupnost;
o javna agencija;
o javno podjetje.
Upravičenci po podprogramu PF1.2.2 (morajo biti registrirani pred 1.1. 2019) so:
. subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
o pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno
odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba,
gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
o fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),

Rok prijave:
 30. 4. 2020 in 29. 5. 2020
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• subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot
o zadruga,
o zadružna zveza.
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1.15 Javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi
evropskimi sredstvi – PF2 2019
Izdajatelj:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Status: aktiven

Datum objave: 27.12.2019
sprememba: 27.3.2020

Vir objave:

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/2_predfinanciranje_2019pf2_povabilo.pdf

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Rok prijave:
 30. 4. 2020 in 29. 5. 2020

Dodeljevanje posojil za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za
evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli
pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Obrestna mera znaša:
ROM1 + 1,00 % letno;
Če je izhodiščni ROM negativen, se uporabi vrednost 0,00 % + 100 bazičnih točk. Upravičenec
posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor
pa v celoti in dokončno najkasneje v 8-ih dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se
prijavljeni projekt oz. plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti
posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

2.000.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Po podprogramu PF2.2 do največ 100 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev
vlagatelju. Najnižji znesek posojila za oba programa znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila
znaša 350.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Upravičenci po podprogramu PF2.2 (morajo biti registrirani pred 1.1. 2019) so:
• kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
o pravna oseba,
o fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
o kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
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1.16 Štipendije za program Fulbright za leto 2021 (289. JR)
Izdajatelj:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave: 24.12.2019

Vir objave:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-program-fulbrightza-leto-2021-289-jr/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Rok prijave:
 28. 9. 2022

Štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2021, in sicer za gostovanje državljanov
Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

130.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:




Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od
RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na
lokacijo gostujoče ustanove;
štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega
zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec
gostovanja v bruto višini:
 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za
gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.
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1.17

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko
slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The
Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave: 17.1.2020

Vir objave:

http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/20/razpis-FWO-20.asp

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Rok prijave:
 14. 04. 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega
raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO, kot skupni raziskovalni projekt, v postopku
mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2021 sprejela
okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v
postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del.

Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni
projekt ne sme presegati 75.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni
ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so
vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo
pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi
agencije.
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1.18 U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program
Izdajatelj:

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji

Status: aktiven

Datum objave: 29.1.2020

Vir objave:

https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Each year, the Public Affairs Section devotes a certain amount of funding towards encouraging and
promoting cultural and artistic cooperation, collaboration and exchange between the United States
and Slovenia. This allows us to conduct, on a bi-annual basis, a competition for cultural grants
funding. Funding for cultural grants is decided through a competitive application process, and each
proposal is voted on by an Embassy committee. Please understand that we receive many more
good proposals than our resources allow us to fund, which means that simply submitting a good
proposal does not guarantee that the Embassy can fund your project. Additionally, since this is a
competition, in the interest of a fair and impartial process, the Embassy is unable to give
personalized assistance or advice to individual applicants and/or applying organizations. However,
we have put together some of our most frequently asked questions in Section III below, to assist
applicants in putting together their proposals. Any award is subject to the availability of funds.

Rok prijave:
 12. 08. 2020 for projects beginning in October, November
or December of the same year, or in January, February,
March or April of the following year.

The Embassy has historically been most interested in projects relating to:
 cultural exchanges;
 artistic and cultural performances;
 exhibitions;
 workshops;
 lectures;
 readings; or
 cultural projects whose aim is to promote and deepen the understanding and appreciation of
American culture in Slovenia.
Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

The maximum available for a cultural grant is $10,000, although most grants average between
$1,000-$5,000.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

The Public Affairs Office of the U.S. Embassy provides grants to American or Slovene groups and
individuals for the promotion of the American culture abroad. These are governed by general
eligibility guidelines and criteria outlined below, which supersede all previous ones.
Applications will be accepted from professional artists and professionals in the cultural field who
are American or Slovene citizens and from not-for-profit arts or cultural organizations or
institutions registered in the United States of America or in Slovenia. Special consideration in
regards to this last requirement may be given to applications from younger American artists.
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1.19 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa
PROTEUS v letih 2021 in 2022
Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave: 17.1.2020

Vir objave:

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/20/razp-franc-proteus-21-22.asp

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 23. 04. 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2021 in 2022 na vseh raziskovalnih področjih. V
okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti
trajajo dve leti.
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa v celotni razpisni dobi 2021-2022
znaša okvirno 40.000,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
 so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register
zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
 izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št.
53/16) in
 imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega
raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja za
realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.20

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične
ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Izdajatelj:

Javna agencija za trženje in promocijo turizma

Status: aktiven

Datum objave: 10.2.2020
spremembe: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s
poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

Rok prijave:
 13. 05. 2020, do 24:00

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe
vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na trgih:
 nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
 pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in
tiskanih medijih,
 stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
 stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
 izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

1.200.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

okviru celotne višine sredstev predmetnega javnega razpisa STO prizna pavšal v vrednosti 4.000
evrov za stroške koordinacije za tisto vodilno destinacijo, ki bo prevzela vodenje regijskega
projekta za najmanj dve vodilni destinaciji znotraj ene makro destinacije, pri čemer mora vodilna
destinacija v regijskem projektu tudi aktivno sodelovati kot ena izmed dveh ali več vodilnih
destinacij. STO prizna stroške za največ osem regijskih projektov za ta javni razpis, oz. največ dva
regijska projekta po posamični makro destinaciji. V kolikor bo oddanih več kot osem regijskih
projektov oz. več kot dva po posamični makro destinaciji, bodo do sredstev sofinanciranja regijskih
projektov upravičeni tisti prijavitelji, katerih vloga koordinatorja regijskih projektov bo bila
časovno oddana prej, skladno z načinom oddaje vloge in kot navedeno v točki I. 13 Roki in način
prijave na javni razpis.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih
destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije
nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju
opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda,
javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in
aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične
organizacije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V
kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale
soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene
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1.21 Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih
industrij« - Center za kreativnost 2020 - 2021
Izdajatelj:

Ministrstvo za kulturo

Status: aktiven

Datum objave: 17.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnihkulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2020-2021/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja
KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah)
ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Rok prijave:
 Rok za oddajo vlog se izteče osmi dan od dneva
prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom
Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi
in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
(Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu
ZZUSUDJ).

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga,
podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in
storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.
Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo
dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k
družbenemu napredku in blaginji.
Javni razpis je razdeljen na tri sklope:
Sklop A1 - SEME: Preveritev koncepta
Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja
inovativnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za
testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov, pred dokončnim
razvojem izdelka/ storitve, oz. pred vstopom na trg. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali
izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali
družbenim potencialom.
Sklop A2 - ZAGON: Kreativni Start Up
Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in
izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in
širjenju na mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu,
potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. Malim
in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki delujejo v
KKS, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij
in posledično odpiranje novih delovnih mest.
Sklop A3 – KREATIVNI POVEZOVALNIK
Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s
področja KKS in KKS zato, da bi spodbujali globalno rast in inovacije. Financiranje je namenjeno
MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo sredstva za inovativne vložke,
prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem
KKS.
Višina
razpoložljivih

Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 2.210.000 EUR (skupaj za Vzhodno
kohezijsko regijo 1.700.000 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 510.000 EUR).
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sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Sklop A1 - SEME: Preveritev koncepta
Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt.
Sklop A2 - ZAGON: Kreativni Start Up
Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.
Sklop A3 – KREATIVNI POVEZOVALNIK
Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na javni razpis se po posameznih sklopih lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo in, ki ustreza definiciji malih in srednjih podjetij (MSP) v skladu z
Uredbo komisije EU št. 651/2014, in so, kot sledi:
Sklop A1 Seme - Preveritev koncepta:
 gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17
in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
 samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
 socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status
socialnega podjetja,
 avtorji, samozaposleni v kulturi - ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno
specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri
Ministrstvu za kulturo,
 zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.
Sklop A2 Zagon - Kreativni start-up
 gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
 samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
 socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki imajo status
socialnega podjetja, s področja KKS-ja,
 zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.
Sklop A3 – Kreativni povezovalnik
 gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d., idr.), ali
 samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), zadruge ter socialna podjetja, ki imajo status
socialnega podjetja, ki ne delujejo na področju KKS.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.22

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)

Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Status: aktiven

Datum objave: 24.2.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=104

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in
storitev.

Rok prijave:
 20. 04. 2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP
(minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.
Do 19. marca 2020 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2020, možnost
prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2020, kjer lahko v procesu
pred-selekcije pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2020.
Rok za prijavo v predselekcijo za P2 (od 19.3.), osebne predstavitve v CELOTI SELIMO NA
SPLET. Celotno novico najdete tukaj.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

2,16 mio EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga
upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in
sicer:
 prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2020,
 druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2021 in
 tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28. 2. 2022.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se
registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2019 in 15. 3. 2020 (upošteva se datum
registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.23

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični
pouk 2020

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-kmetijskega-izobrazevanjaprakticni-pouk-2020/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 20. 04. 2020 do 23.59

Namen javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega
izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet s področja
agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.
ta namen so predvidena sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2020, na proračunski
postavki 141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2330-18-0011
Podpora izvajanju praktičnega pouka, v višini do 165.994 evrov.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja, s
praktičnim poukom iz področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16,
61/17 – ZUPŠ in 65/17) in delujejo na območju Republike Slovenije.
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1.24 Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim
organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za
leto 2020
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-4-ukrep-uredbe-pomoc-nepridobitnimorganizacijam-pri-organizaciji-strokovnih-in-jubilejnih-dogodkov/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 15. 04. 2020 do 23.59

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki
pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno
organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 evrov.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Glede
drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.25

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na
področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na
podeželju za leto 2020

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-2-ukrep-pomoc-za-prenos-znanja-ininformiranje/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 15. 04. 2020 do 23.59

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos
znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega
delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru
nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s
kmetijstvom.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 evrov. Od tega za
namen A do višine 29.000 evrov in za namen B do višine 25.000 evrov.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali
združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali
združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije.
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1.26

Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj
na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-3-ukrep-pomoc-delovanju-nepridobitnihzdruzenj/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 15. 04. 2020 do 23.59

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva,
gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali
gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 evrov. Od tega
za namen A 150.000 evrov, namen B 106.000 evrov, namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000
evrov.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna
oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:
 društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je
registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali
 kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju
Republike Slovenije
Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija,
nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je
registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
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1.27

Javni razpis EUROSTARS

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-eurostars/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 03. 09 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte
Eurostars. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov
izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa
Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostarseureka.eu.
Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih
rokov v letu 2020 (13. februar in 3. september) je na proračunski postavki 160051 projekt 2130-140004, v letu 2020 predvidenih 503.582,75 EUR ter v letu 2021 1.018.972,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 ZPosS) s sedežem v Republiki Sloveniji.
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1.28

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične
ponudbe v letu 2020

Izdajatelj:

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Status: aktiven

Datum objave: 9.3.2020
spremembe: 20.3.2020

Vir objave:

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske
turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Rok prijave:
 15. 04.02020, do 24:00 in
 10. 06. 2020, do 24:00

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja,
ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na
pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko
porabljena v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.
Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične
ponudbe v letu 2020« so objavljene v Uradnem listu RS, št. 31/2020 z dne 20.3.2020. Vse
spremembe so dostopne tudi na tej povezavi.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

650.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa
do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje
turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje
izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne
elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni
izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.
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1.29

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov
za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Status: aktiven

Datum objave: 9.3.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-intrajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-ponudnike/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali
trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s
promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.
Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU
ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of
Glamping Green in LEAF.

Rok prijave:
 05. 05. 2020
 08. 09. 2020

Upravičeni so naslednji stroški:
a)
Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega
managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve
okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
b)
stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske
ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak,
c)
stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni
znak.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 105.000,00 EUR. Sredstva bodo na
razpolago v letu 2020.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka lahko dosega
največ 6.000,00 EUR za posamezen okoljski/trajnostni znak nastanitvenega objekta oziroma
gostinskega obrata.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega
in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100,
55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej niso bili prejemniki
sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali
gostinski obrat. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka pa lahko
kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt, v kolikor je pridobil zadevni znak ali
istega znaka za drugi nastanitveni objekt. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za
različne nastanitvene objekte ali za dva različna znaka za isti objekt. Glede drugih pogojev glej
razpisno dokumentacijo.
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1.30 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in
vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske
dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 13.3.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objav3-javni-razpis-za-podukrep-16-4-podporaza-horizontalno-in-vertikalno-sodelovanje-med-udelezenci-v-dobavni-verigi-za-vzpostavitev-inrazvoj-kratkih-dobavnih-verig-in-lokalnih-trgov-ter-za-promocijske-dejavnosti-na-lokalni-ravni-kiso-poveza/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Rok prijave:
 29. 5. 2020 do 23.59

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in
posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih
promocijskih dejavnosti.
3.091.904,15 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Partnerstvo je določeno v 18. in 49. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe o
izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020.
Povezava na Uredbo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7467
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1.31

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket
19)

Izdajatelj:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave: 13.3.2020

Vir objave:

http://www.arrs.si/sl/infra/oprema/razpisi/20/razp-oprema-20.asp

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 (Paket 19).
Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost
za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj
20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in
družboslovje.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 8.000.000,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Višina sredstev za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme znaša največ do 80 % nabavne
vrednosti za raziskovalno opremo, vendar sofinanciranje agencije ne more preseči višine
800.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi, ki izvajajo
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma
infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.

Rok prijave:
 30. 04. 2020 do 23.59
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1.32

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere

Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Status: aktiven

Datum objave:
20.03.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis letos še dodatno prilagojen.
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank
banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj,
Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija
d.d.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je
predvidoma:
 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot
5 let do vključno datuma vložitve vloge);
 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana
manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000
EUR. Od tega je predvidoma:
 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki
so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP
(podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora
podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna
sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja
(so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o
socialnem podjetništvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave:
 10. 4., 5. 5., 20. 5.,5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.
Javni razpis bo odprt do 20.10.2020 oz. do porabe sredstev.
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2 JAVNI POZIVI IN PONUDBE
2.1

Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Izdajatelj:
Status: aktiven

Izvaja: DURS
Datum objave:

Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalidov

Rok prijave:

Če zaposlite invalide s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanje lahko
uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.
Kolikšna je olajšava?
Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI:
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV
PRAVNIH OSEB

ZAKON O DOHODNINI

znižanje davčne osnove v višini 50 % plače
zaposlene osebe

znižanje davčne osnove v višini 50 %
izplačane plače zaposlene osebe

znižanje davčne osnove v višini 70 % plače
zaposlene osebe

znižanje davčne osnove v višini 70 %
izplačane plače zaposlene osebe

POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI nad
predpisano kvoto in njihova invalidnost ni
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni
pri vas kot delodajalcu

POGOJ: če zaposlujete invalide po
ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova
invalidnost ni posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu

2. Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro:
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV
PRAVNIH OSEB

ZAKON O DOHODNINI

znižanje davčne osnove v višini 70 %
plače zaposlene osebe

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane
plače zaposlene osebe

3. Za zaposlitev gluhe osebe:
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV
PRAVNIH OSEB

ZAKON O DOHODNINI

znižanje davčne osnove v višini 70 %
plače zaposlene osebe

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane
plače zaposlene osebe

Več informacij:
Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Davčni upravi RS, ki je pristojna za to
področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu.
Poglejte si Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki omogočata davčno
olajšavo za zaposlovanje invalidov.
Višina
razpoložljivih
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sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Za koga lahko uveljavljate olajšavo?
Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih skupin:
1. imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
2. imajo 100-odstotno telesno okvaro ali
3. so gluhe osebe.
Kdo lahko uveljavlja olajšavo?
Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljate:



zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
zavezanci po Zakonu o dohodnini.
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2.2
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis predmeta
razpisa:

Davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih
Izvaja: DURS
Datum objave:

Rok prijave:

Če zaposlite brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki so bili najmanj pol
leta prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu, zanje lahko uveljavljate olajšavo
v obliki znižanja vaše davčne osnove.
Več informacij:
Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Davčni upravi RS, ki je
pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem davčnem uradu.
Poglejte si Zakon o dohodnini in spremembe zakona, ki omogočajo tudi davčno
olajšavo za zaposlovanje brezposelnih.
Poglejte si Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ter spremembe in dopolnitve
zakona, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih.

Višina razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna višina
sofinanciranja:

Kolikšna je olajšava?
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb:



Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače
zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem
letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev.

Zakon o dohodnini:


Ciljne skupine oz.
potencialni
upravičenci:

Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane
plače zaposlene osebe (I. bruto).

Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem
letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v
posameznem davčnem letu.
Kdo lahko uveljavlja olajšavo?
Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate:



zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
zavezanci po Zakonu o dohodnini,

ki na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelne osebe iz opredeljenih skupin, na
podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih.
Za koga lahko uveljavljate olajšavo?
Davčno olajšavo lahko uveljavljate, če na novo in za nedoločen čas
zaposlite brezposelno osebo iz ene od naslednjih skupin:



mlajši od 26 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na
našem Zavodu,
starejši od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na
našem Zavodu.

Pri tem je pomembno, da brezposelna oseba, ki jo zaposlite, v zadnjih 24 mesecih ni
bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi.
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2.3

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Izdajatelj:
Status: aktiven

Izvaja: ZPIZ
Datum objave:

Vir objave:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/vracilo_prispevkov_za_prvo_zaposlitev
http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=566

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) lahko od 1. 7. 2013
uveljavljate vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih do 26. leta starosti in
mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.
Od kdaj velja vračilo prispevkov?

Rok prijave:

Določilo o vračilu prispevkov delodajalca prvo zaposlitev (po 157. členu ZPIZ-2) se
uporablja od 1. 7. 2013.
To pomeni, da lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas, sklenjene po 1. 7. 2013.
Kako uveljavljate vračilo prispevkov?
Na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ-u). Vlogo predložite za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega
leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
Vlogo priprave in oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ-a. Priložiti ji
morate vse potrebne izjave in dokazila. ZPIZ po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih je
mogoče pridobiti iz uradnih evidenc Republike Slovenije.
O vaši vlogi odloči ZPIZ z odločbo, izdano v upravnem postopku. Vračilo prispevkov mora
biti izplačano v 30-ih dneh po pravnomočnosti odločbe.
Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Kolikšno je vračilo prispevkov?
Vračilo prispevkov delodajalca znaša:



50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in
30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve.

Do vračila prispevkov delodajalca ste upravičeni, če ste za celotno obdobje, za katero
uveljavljate vračilo, v celoti plačali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do
izdaje odločbe o vračilu prispevkov.
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov?
Delodajalci, ki prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti in matere, ki
skrbijo za otroka do 3. leta starosti.
Pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas mora biti sklenjena po 1. 7. 2013. Osebe morajo
ostati pri vas zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno.
Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov?
Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za:



mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali
matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti,

ko se pri vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene
po 1. 7. 2013. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj 2 leti neprekinjeno.
Osebe pred tem niso smele biti zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.
Kdo so zaposleni?
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Zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji;
izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne,
sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to
prejemajo plačo;
zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili
poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili
poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače);
zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in
ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali
mednarodna pogodba ne določa drugače).

VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_9april2020_SLOsto.doc

44/79

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - SLOVENIJA

2.4

Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju

Izdajatelj:
Status: aktiven

Izvaja: ZPIZ, DURS
Datum objave:

Vir objave:
Kratek opis
predmeta razpisa:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/povracilo_prispevkov_pomurje

Rok prijave:

S tem ukrepom vam omogočamo povračilo prispevkov delodajalca za novozaposlene
sodelavce v Pomurski regiji. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev tistih, ki so
prijavljeni med brezposelnimi in ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa.
Spodbude za zaposlovanje v Pomurju
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji za obdobje 2010-2019 se uporablja od 1.
januarja 2010. Predvideva tudi spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah:


davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih
skupin ukrepa – izvaja Finančna uprava RS (FURS);



povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih
skupin ukrepa – izvajamo na Zavodu za zaposlovanje.Kaj vam omogoča
ukrep?

Povračilo prispevkov delodajalca za socialno varnost, za novozaposlene osebe iz ciljnih
skupin ukrepa. Povrnejo se vam plačani prispevki v dejanski višini za obdobje dveh let.
Osebe morate zaposliti v času veljavnosti zakona, pri vas pa morajo ostati zaposlene
neprekinjeno najmanj dve leti.
Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj, in sicer:



v enkratnem znesku – po dveh letih zaposlitve osebe ali
v dveh delih – prvi del po prvem letu zaposlitve in drugi del po drugem letu
zaposlitve osebe.
Kdaj uveljavljate povračilo?
Povračilo prispevkov uveljavljate na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji.
To pomeni, da predložite svojo vlogo na našo območno službo, ki je pristojna glede na
občino vašega sedeža oziroma prebivališča. Za Pomurje, kjer se zakon izvaja, sta pristojni
območni službi: Murska Sobota in Ptuj.
Vlogo nam predložite za nazaj, in sicer:



v 30 dneh po tem, ko se iztečeta dve leti zaposlitve osebe iz ciljne skupine
(povračilo v enkratnem znesku) oziroma
v 30 dneh po tem, ko se izteče eno leto zaposlitve osebe iz ciljne skupine
(povračilo v dveh delih), pri čemer morate osebo obdržati zaposleno neprekinjeno
najmanj dve leti.

Navedenega 30-dnevnega roka ne smete zamuditi. Njegova zamuda bi pomenila, da
izgubite pravico do uveljavljanja povračila prispevkov delodajalca.
Kako uveljavljate povračilo?
Vlogo pripravite in predložite na predpisanem obrazcu Vloga za povračilo prispevkov, ki
vsebuje tudi Izjavo o višini plačanih prispevkov.
Obrazec Vloga za povračilo prispevkov (spremenjen: 26. 9. 2013, usklajen s spremembo
Uredbe za zaposlovanje in investiranje v Pomurski regiji)
Podrobnejše informacije glede povračila prispevkov dobite pri Iris Lojevec, skrbnici
ukrepa v naši centralni službi, elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.
Višina
razpoložljivih
sredstev:
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Maksimalna višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine oz.
potencialni
upravičenci:

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate zavezanci, ki se ukvarjate s tržno dejavnostjo
in imate sedež ali prebivališče v Pomurski regiji, za tiste dejavnosti, ki jih tam dejansko
opravljate. Zaposlitev osebe iz ciljne skupine mora pri vas predstavljati novo, dodatno
zaposlitev (razen objektivno upravičenih izjem).
Kaj zajema Pomurska regija?
Na območje Pomurja sodite delodajalci, ki imate svoj sedež oziroma stalno ali začasno
prebivališče v eni od naslednjih občin:
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij,
Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.
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2.5

Javni poziv za VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave: 31.3.2019,
spremembe 6.9.2019
spremembe 13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja in vzdrževanju certifikatov
za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve
na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti
porabljena dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se
nanaša na oddajo zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z
dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki za oddajo
podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja
določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja
certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN,
CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek
zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi
sredstva enkrat letno.
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Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.
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2.6

Javni poziv za VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
31.3.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k varstvu
intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi
konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu
(13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega
obdobja določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:
 priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
 prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
 prevoda prijave.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 1.000.000,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek
zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR.
Maksimalna višina subvencije:
 je 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa,
 je 9.999,99 EUR - z vključenimi popolnim preizkusom.
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Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.
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2.7

Javni poziv za VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
25.2.2019,
spremembe
6.9.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih
forumih.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 300.000,00 EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu
(13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega
obdobja določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.
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2.8

Javni poziv za VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih
delegacijah v tujino

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
25.2.2019,
spremembe
6.9.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacij
(vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi
poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za
povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar
bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih
delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek
zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek.
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu
(13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega
obdobja določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.
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Javni poziv za VAV-6 - Vavčer za skupinske predstavitve
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum
objave:
25.2.2019,
spremembe
6.9.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih
skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT
Slovenija.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo zahtevkov, in sicer: Za
vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020), roki za oddajo
podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega v javnem
pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.
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Javni poziv za VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
6.9.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=84

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih
in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova
konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu
(13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega
obdobja določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 -2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se
prične od datuma objave javnega poziva in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene
aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 -2023
znaša 4.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Glede drugih pogojev glej
razpisno dokumentacijo.
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Javni poziv za VAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum
objave:
12.4.2019,
spremembe
6.9.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost,
dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo zahtevkov,
in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020),
roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega
v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali
vdorni (penetracijski) test.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 –
2023, znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in
tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak. Minimalna višina subvencije je 1.000,00
EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri
in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR,
maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v
celotnem obdobju (do leta 2023) v skupni višini (za obe aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99
EUR.

Ciljne skupine

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
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oz. potencialni
upravičenci:

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.
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Javni poziv za VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum
objave:
17.5.2019,
spremembe
6.9.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k
statusnemu problikovanju:
- samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
- delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
- zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja
njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo zahtevkov,
in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu (13.3.2020),
roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega obdobja določenega
v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti
statusnega preoblikovanja.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta
2023).
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Maksimalna
višina

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek
zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.
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sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.
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2.13

Javni poziv VAV-12, Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po
modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
11.10.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po
modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za
upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala
dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS
za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti
proizvodov, storitev in poslovanja.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu
(13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega
obdobja določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po
modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje
ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 2023 znaša 500.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek
zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek.

Ciljne skupine
oz. potencialni

Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se
kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
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upravičenci:

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju: MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.

VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_9april2020_SLOsto.doc

60/79

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - SLOVENIJA

2.14

VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva

Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
25.11.2019
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izvedbi
aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da
poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki
od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo
večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika)
na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Rok prijave:
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem listu
(13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od predvidenega
obdobja določenega v javnem pozivu.
 v letu 2020 31.10.2020,
 v letu 2021 31.10.2021,
 v letu 2022 31.10.2022 in
 v letu 2023 30.9.2023.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo
poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig
kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2020 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Minimalna višina subvencije za posamezni sklop aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina
subvencije za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oz. za vse tri aktivnosti skupaj največ
9.000 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.

VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_9april2020_SLOsto.doc

61/79

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - SLOVENIJA

2.15 VAV 14 - Vavčer za prototipiranje
Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
31.1.2020
spremembe
13.3.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva zagotoviti
možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom
validacije poslovne ideje.

Rok prijave:
 do 31.03.2023.
 točka 9, ki se nanaša na obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, se dodaja nov stavek, ki se nanaša na oddajo
zahtevkov, in sicer: Za vse zahtevke se z dnem objave v Uradnem
listu (13.3.2020), roki za oddajo podaljšajo za 3 mesece od
predvidenega obdobja določenega v javnem pozivu.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali
digitalnega prototipa.
Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov:
Spremeni se tudi :
 točka 11, 4. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv
Po novem se lahko vse vloge oddajo izključno z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.
Osebni obiski pri svetovalcih mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do
nadaljnjega izključeni.
 točka 12, 2. odstavek: Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi
sredstev
Po novem mora prijavitelj Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k
podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o
sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada.
Upravičenec ima možnost, da skupaj s podpisano pogodbo priloži kopijo osebnega dokumenta in
identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se identifikacija izvede kasneje oziroma najkasneje ob
oddaji zahtevka oz. pred izplačilom. Osebna identifikacija pri svetovalcih mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje so do nadaljnjega izključi. Za datum podpisa pogodbe se
upošteva datum prejete pošte na Sklad.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2020 2023 znaša 1.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek
zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek. Minimalna
višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva
enkrat v obdobju do leta 2023.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za
opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU.

VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_9april2020_SLOsto.doc

62/79

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - SLOVENIJA

2.16 Javni poziv za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne
transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za
digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)"
Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Status: aktiven

Datum objave: 4.10.2019

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=97

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Rok prijave:
 1. 4. 2021
 1. 4. 2022

Predmet javnega poziva je povabilo strokovnjakom na področju digitalne transformacije podjetij za
ocenjevanje vlog, v okviru Javnega razpisa «Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019
– 2023).

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Fizične osebe ali fizične osebe – samostojni podjetniki s.p.
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2.17

Javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2020

Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 24.12.2019

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za naslednja 2
sklopa:
- programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga
programov javnih del; v nadaljevanju: Katalog),
- programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka
Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga),
kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

Višina
razpoložljivih
sredstev:

22,3 milijonov EUR.
Okvirno število možnih vključitev dolgotrajno brezposelnih 4.400 oseb.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so:
 del sredstev za plače udeležencev;
 sredstva za prehrano med delom;
 sredstva za prevoz na delo in z dela;
 sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini;
 sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Rok prijave:
 30. 4. 2020

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:
 80% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,0
%,
 70 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 %
do 15,0 %,
 60 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do
12,0 %,
 50 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 7,0 % do
9,0 %,
 40 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 5,0 % do
7,0 %,
 30 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 5,0 %.
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci.
Pogoji:
 je pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst (12) mesecev vpisana v Poslovni
register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Za pravno
osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr. podružnica, poslovna enota, zadružna enota,
režijski obrat;
 je neprofitni delodajalec
V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod.
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2.18 Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov
usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020
Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 20.1.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestuza-osebe-z-mednarodno-zascito-2020-1

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov
usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito za leto 2020. Programi se izvajajo
pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

Rok prijave:
 od 27. 1. 2020 od 10. ure do razdelitve razpoložljivih
sredstev, najdlje do 30. 12. 2020.

V usposabljanje se lahko vključijo osebe z mednarodno zaščito, prijavljene v evidenci brezposelnih
oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

Za izvajanje programa je v letu 2020 namenjeno 200.000 EUR. Predvidena je vključitev okrog 35
brezposelnih oseb z mednarodno zaščito v usposabljanje na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse
Slovenije.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Upravičena stroška usposabljanja, ki se izplačata delodajalcu za udeleženca, sta:
1. mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov
delodajalca znaša 373,00 EUR ter
2. strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta:
− dodatek za aktivnost,
− dodatek za prevoz.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na javno povabilo se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki
je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno
dokumentacijo.
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2.19

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov
usposabljanja na delovnem mestu USPOSABLJAM.SE 2020

Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 27.1.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na
delovnem mestu (v nadaljevanju: usposabljanje). Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem
okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.
Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces
delodajalca – nosilca projekta, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja
opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja,
veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za
opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja neposredno pri delodajalcu, ki je oddal
ponudbo. Usposabljanje v obliki dela na domu ni dovoljeno.
Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, če tako odloči Zavod. V obdobju
odobrenega trajanja se izvaja praviloma brez prekinitev.
Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5
vključenih oseb.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Za izvajanje Usposabljanja na delovnem mestu je po tem javnem povabilu namenjena naslednja
okvirna višina sredstev:
 Leto 2020: 1.586.650,00 EUR
 Leto 2021: 480.000,00 EUR
Za izvajanje Usposabljanja na delovnem mestu – mladi je po tem javnem povabilu namenjena
naslednja okvirna višina sredstev:
 Leto 2020: 1.480.000,00 EUR
 Leto 2021: 430.000,00 EUR.
 Za izvajanje Usposabljamo lokalno je namenjenih okvirno 800.000,00 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Upravičeni strošek, ki se izplača delodajalcu, je lahko:
a) standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti
stroškov delodajalca znaša:
• 732,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece,
• 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca.
b) samo strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, ki se delodajalcu povrne
Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta:
 dodatek za aktivnost,
 dodatek za prevoz.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register
Republike Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr. podružnica,
poslovna enota, predstavništvo, zadružna enota, režijski obrat.
V »Usposabljam.se« bo Zavod vključeval osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na
Zavodu.
Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v poglavju 11.
Zavod bo pri vključevanju oseb, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih
kompetenc kandidatov, dajal prednost:
• osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
• osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
• osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
• osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu,
• osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa.

Rok prijave:
 od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev,
najdlje do 30.12.2020
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2.20

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov
delovnega preizkusa 2020

Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 27.1.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa.
Programi se izvajajo pri delodajalcih v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.
Delovni preizkus po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces
delodajalca – nosilca projekta, na konkretnem delovnem mestu, kjer se oseba preizkusi pod
strokovnim vodstvom mentorja. Izvaja se neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Delovni
preizkus v obliki dela na domu ni dovoljen.
Delovni preizkus traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur. V obdobju odobrenega trajanja se
izvaja praviloma brez prekinitev.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Za izvajanje Delovnega preizkusa 30 plus je po tem javnem povabilu namenjena naslednja okvirna
višina sredstev:
 Leto 2020: 378.000,00 EUR
 Leto 2021: 110.000,00 EUR.
Za izvajanje Delovnega preizkusa za mlade je po tem javnem povabilu namenjena naslednja
okvirna višina sredstev:
 Leto 2020: 729.000,00 EUR
 Leto 2021: 175.000,00 EUR.
Za izvajanje Delovnega preizkusa je po tem javnem povabilu namenjenih okvirno 700.000,00
EUR.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Upravičeni strošek, ki se izplača delodajalcu, je lahko:
a) standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene
vrednosti stroškov delodajalca znaša 278,00 EUR.
b) samo strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, ki se delodajalcu
povrne.
Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta:
 dodatek za aktivnost,
 dodatek za prevoz.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register
Republike Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr. podružnica,
poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat.

Rok prijave:
 od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev,
najdlje do 30.12.2020

V »Delovni preizkus« bo Zavod vključeval osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na
Zavodu.
Specifične ciljne skupine so glede na vir financiranja natančneje določene v poglavju 11.
Zavod bo pri vključevanju oseb, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih
kompetenc kandidatov, dajal prednost:
 osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
 osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
 osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu,
 osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa.
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2.21 Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za
startup in scaleup podjetja
Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Status: aktiven

Datum objave: 24.1.2020

Vir objave:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/337

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov (v nadaljevanju: evidenca) za
podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja.
Programi subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju SIO) so sofinancirani z Javnim razpisom
za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 - 2022 (v
nadaljevanju: javni razpis).
Cilj javnega povabila je objava javnega seznama preverjenih mentorjev in strokovnjakov, ki bodo
glede na potrebe startup in scaleup podjetij preko SIO povabljeni k sodelovanju.
SIO pri delu s startup in scaleup podjetji zagotavlja podporo tudi z mentoriranjem in
zagotavljanjem pomoči preko različnih strokovnjakov v različnih fazah razvoja podjetij:
 Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam
pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
 Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri
odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
 Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij - namenjena le
hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Rok prijave:
 do preklica

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Pogoji za mentorja:
V evidenco bodo vpisani mentorji, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed spodnjih štirih pogojev:
a) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo inovativnega
zagonskega podjetja v zadnjih desetih letih)
b) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (opravljanje vodstvene funkcije za minimalno
obdobje dveh let v inovativnem zagonskem podjetju v zadnjih desetih letih)
c) Aktivna osebna izkušnja z investiranjem v startup podjetja (dokazljivo angažiranje v vlogi
poslovnega angela, kar se dokazuje z vsaj eno aktivno investicijo v inovativno zagonsko podjetje
ali sodelovanje v vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala ali podjetniškega pospeševalnika za
obdobje minimalno dveh let) ali sodelovanje v jedrni ekipi uveljavljenega podjetja, odgovorni za
sodelovanje s stratup podjetji, ki skrbi za poslovno sodelovanje s startupi (skupen razvoj, skupno
trženje, uporaba distribucijskih kanalov,…) in/ali investira v startup/scaleup podjetja
d) Aktivna osebna izkušnja z vodenjem podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij
(dokazljivo angažiranje v vodstveni ekipi, ki je bila odgovorna za oblikovanje in vodenje
podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij v obdobju zadnjih petih let)
Mentor, ki izpolnjuje pogoj a) ali b), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogojev e) in f), mentor, ki
izpolnjuje pogoj c) ali d), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogoja f):
e) Mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje
tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih)
f) Vsaj pet let delovnih izkušenj
Pogoji za strokovnjaka:
V evidenco bodo vpisani strokovnjaki, ki izkažejo izpolnjevanje naslednjega pogoja:
 Vsaj pet let delovnih izkušenj na strokovnih področjih, ki jih označijo v prijavi (razvidno iz
priloženega CVja)
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2.22

Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na
področju zaposlovanja invalidov za leto 2019

Izdajatelj:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Status: aktiven

Datum objave: 12.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-natecaj-za-podelitev-letnih-nagrad-za-dobro-praksona-podrocju-zaposlovanja-invalidov-za-leto-2019/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Rok prijave:

01. 06. 2020 do 16.00

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja
delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov.
Letno se podeli do šest nagrad delodajalcem in to po eno nagrado v naslednjih skupinah organizacij
oziroma gospodarskih družb: organizacija (zavod, ustanova, društvo), skupaj mikro in mala družba,
srednja in velika družba. Letno nagrado se podeli tudi družbi, ki posluje kot invalidsko podjetje,
prav tako pa še organizaciji, ki posluje kot zaposlitveni center.
Letne nagrade v imenu Republike Slovenije podeljuje ministrica, pristojna za invalidsko varstvo.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Prejemniku letne nagrade se podeli listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega
logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.«

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Za prejemnika letne nagrade lahko predlog vložijo delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji.
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2.23

Javni natečaj za pridobitev naziva "Branju prijazna občina"

Izdajatelj:

Ministrstvo za kulturo

Status: aktiven

Datum objave: 6.2.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-natecaj-za-pridobitev-naziva-branju-prijazna-obcina/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti,
spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine.

Rok prijave:

30. 09. 2020 do 23.59

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega
poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v
sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno
odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za
izboljšanje in razvoj bralne kulture.
Glavni cilji projekta so:
 uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 izboljšati zavest o pomenu branja;
 podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in
pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 spodbujati programe ter projekte promocije branja;
 spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in
razvoj bralne kulture;
 spodbuditi občine k povzemanju dobrih praks za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 spodbuditi sistematično finančno podporo za promocijo branja in načrtnega razvoja bralne
kulture na lokalnem nivoju;
 povezovati institucije pri izvajanju projektov s področja branja, bralne pismenosti in bralne
kulture (vključno s knjižnicami).
Veljavnost naziva je tri leta.
Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Kandidat za naziv je občina oziroma mestna občina. Kandidata lahko predlaga fizična ali pravna
oseba. Kandidati se lahko predlagajo tudi sami. Splošna knjižnica ne more biti predlagatelj.
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2.24 Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa
Učne delavnice 2020
Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 20.2.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticnousposabljanje-1

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično
usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. Za socialna podjetja se po tem javnem
povabilu štejejo pravne ali fizične osebe, ki so hkrati zaposlitveni centri ali imajo status socialnega
ali status invalidskega podjetja.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

3,54 milijona EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Uveljavljanje stroškov in poročilo o uspešnosti
Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi učnih delavnic.
Povrne se:
 mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca ali pa
 strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.
Mesečni strošek izvedbe učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša
560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Rok prijave:

od 27. 02. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2020

Udeležencem učne delavnice izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.
Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila. Zahtevkov
(eRačunov) ni več potrebno oddajati, saj plačilo oziroma povračilo upravičenih stroškov
uveljavljate v skladu s podpisano pogodbo.
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj dvanajst mesecev
vpisana v Poslovni register Republike Slovenije in:
 je hkrati zaposlitveni center ali
 ima status socialnega ali
 ima status invalidskega podjetja.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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2.25

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model
in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020

Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/339

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic
začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Rok prijave:

15. 6. 2020 do 12.ure

Predmet natečaja je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje
registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.
Višina
razpoložljivih
sredstev:

105.000 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje
(d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga
organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 35
najbolje ocenjenih
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2.26

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020
na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora
prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"

Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Status: aktiven

Datum objave: 28.2.2020

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=105

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet povabila je izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt
»Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«. Med podjetniške
dogodke štejejo podjetniške konference, delavnice, izobraževalni dogodki, srečanja, forumi ter
drugi podjetniški dogodki na kateri se nahaja ciljna skupina programa.
Vsebina dogodkov mora biti v kontekstu promocije podjetništva, dvigu podjetniške kulture ali
kompetenc, širjenje dobrih podjetniških praks in tehnologij, ali specializirani podjetniški dogodki s
področja določenih podjetniških znanj, kot so marketing, prodaja, internacionalizacija, finance, itd.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

40.000 EUR

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

5.000,00 EUR + DDV za večje dogodke, v trajanju najmanj 6 ur, min. št. udeležencev 50
3.000,00 EUR + DDV za večje dogodke, v trajanju najmanj 3 ure, min. št. udeležencev 25

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Ciljna skupina programa so vsi potencialni podjetniki ter obstoječi podjetniki v začetnih fazah rasti,
ki so primerni za prijavo na produkte P2, SK-75, SI-SK.

Rok prijave:

15. 05. 2020 do 12.ure

Prijavitelj mora biti fizična ali pravma oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republili
Sloveniji, društvo registrirano v Republiki Sloveniji in zavodi ustanovljeni v Republiki Sloveniji.

VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_9april2020_SLOsto.doc

73/79

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - SLOVENIJA

2.27 Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020
Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 1.4.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-zazaposlovanje

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020, ki obsega vključevanje
brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj
6 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na
teden, vendar ne krajši od 36 ur ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,
vendar ne krajši od 20 ur na teden.
Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z
vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine,
vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi
projekta).

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov za zaposlovanje oseb iz programa
Učne delavnice za leti 2020 in 2021 znaša 1.100.000,00 EUR, od tega:
 80 % EU iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 % sredstev iz proračuna Republike
Slovenije;
 je 55 % sredstev namenjenih za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v
kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in 45 % sredstev za vključitev brezposelnih oseb s
stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Subvencija za izplačilo znaša: 740 EUR




Rok prijave:

od 10. 4. 2020 od 12:00, najdlje do 30. 6. 2020

za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma sorazmerno manj:
za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih
razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden,
za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo
o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev neprekinjeno.
Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe še za najmanj nadaljnjih 6 mesecev brez prekinitve,
ste upravičeni do dodatnih 6 mesečnih subvencij (skupaj 12 subvencij v enaki višini po 740 EUR).
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki bodo po
vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice znova postale dejavne na
trgu dela in vam jih predlagamo za vključitev.
Je pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni
register Republike Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr.
podružnica, poslovna enota, predstavništvo, zadružna enota, režijski obrat.
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2.28 Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020
Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave: 1.4.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-2020

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
Trajno zaposlovanje mladih (v nadaljevanju: ponudba), ki obsega vključevanje mladih brezposelnih
oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve1 za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi mora
biti sklenjena za:
- polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne
krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali
- delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Za vključitev okvirno 1.640 brezposelnih oseb iz ciljne skupine je na razpolago okvirno
8.200.000,00 EUR, ki se bodo financirali iz različnih virov. Okvirno 40 % sredstev je namenjenih
za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v
nadaljevanju: KRVS) in 60 % sredstev za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v
kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Mesečna subvencija za izplačilo znaša: 208 EUR
 za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj
 za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih
razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali
 za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo
o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Rok prijave:

od 10. 4. 2020 od 12:00, najdlje do 30. 6. 2020

Izplačevanje poteka v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o dodelitvi
sredstev.
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

V projekte v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih bo Zavod vključil osebe, ki so
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, stare do vključno 29 let.
Zavod lahko ciljno skupino omeji kadar koli v času trajanja tega povabila, kar objavi v spremembi
javnega povabila.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih
izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:
 osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike
zaposlovanja,
 osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu,
 osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.
Oseba mora soditi v ciljno skupino ob podpisu zaposlitvenega načrta in ob zaposlitvi.
Prijavitelj:
Je pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni
register Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta, kot je npr. podružnica,
poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat.
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2.29 Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa
Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2020
Izdajatelj:

Zavod RS za zaposlovanje

Status: aktiven

Datum objave:
1.4.2020

Vir objave:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2020

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa
Zaposli.me (v nadaljevanju ponudba), ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v
subvencionirane zaposlitve1 za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni
delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar
ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na
teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.
Nosilec projekta je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z
vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine,
vključenimi v zaposlitev, s katerim Zavod sklene Pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa
Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2020 (v nadaljevanju: Pogodba o izvedbi projekta).

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupna višina razpoložljivih sredstev za Zaposli.me za leta 2020, 2021 in 2022 znaša okvirno
29.287.791,00 EUR, od tega:
 80 % sredstev financira Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 %
sredstev Republika Slovenija iz slovenskega proračuna;
 je okvirno 60 % sredstev namenjenih za vključitev brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v
kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in 40 % sredstev za vključitev brezposelnih oseb s
stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni
skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:
 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine,
 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,
 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,
 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.
Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Sorazmerno nižja mesečna subvencija se
izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden – velja zgolj za zaposlitev:
 invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden),
 dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se
zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne krajši od 20 ur na teden).
Izplačevanje subvencije poteka v največ 12 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o
dodelitvi sredstev.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Je pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju poslovni subjekt), vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni
register Slovenije. Za pravno osebo ne šteje del poslovnega subjekta kot je npr. podružnica,
poslovna enota, zadružna enota, režijski obrat.
V projekte v okviru programa Zaposli.me bo Zavod vključil brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj
enega od naslednjih kriterijev:
 so starejše od 50 let,
 so vsaj 12 mesecev prijavljene6 v evidenci brezposelnih oseb in stare 30 ali več let,
 so stare 30 ali več let in imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (od
ISCED 0 do vključno ISCED 2),
 so stare 30 ali več let, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno
aktivirale na trgu dela,
 so stare 30 ali več let in so prejemnice denarne socialne pomoči,
 so stare 30 ali več let in pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni
poteklo 12 mesecev.

Rok prijave:

od 10. 4. 2020 od 14:00 do porabe sredstev oziroma najkasneje
do 15. 11. 2020 do 23.59.

VEDOMA-NepovrSredstva_Aktualno_9april2020_SLOsto.doc

76/79

Seznam aktualnih priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - SLOVENIJA
Zavod lahko ciljno skupino razširi ali omeji kadar koli, v času trajanja tega povabila, z morebitnimi
drugimi ranljivimi skupinami oseb, kar objavi v spremembi javnega povabila.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih
izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:
 osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike
zaposlovanja,
 osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu,
 osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.
Oseba mora soditi v ciljno skupino ob podpisu Zaposlitvenega načrta in ob zaposlitvi.
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2.30

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za
leto 2020

Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Status: aktiven

Datum objave: 8.4.2020

Vir objave:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/344

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se
podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade so
namenjene tudi krepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega
uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.
Svoj projekt lahko prijavite na eno izmed naslednjih kategorij:
 Spodbujanje podjetnosti: Priznava pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki
spodbujajo podjetnost in podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.
 Naložbe v podjetniška znanja: Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za
izboljšanje podjetniških in vodstvenih ter upravljavskih znanj.
 Izboljšanje poslovnega okolja: Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni ali
lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje start-up podjetij in njihovo rast ter
poenostavljajo zakonske in upravne postopke za podjetja.
 Spodbujanje internacionalizacije poslovanja: Priznava iniciative oz. pobude, ki spodbujajo
podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k
boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.
 Podpiranje razvoja okolju prijaznih tržnih rešitev in trajnostnega ravnanja z energetskimi viri:
Priznava iniciative oz. pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna
in srednje velika podjetja pri dostopu do okolju prijaznih tržnih rešitev ter tehnologij in jim
pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri in sicer skozi razvoj znanj na področju
zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ne področju trajnosti ter s
finančnimi spodbudami.
 Družbeno odgovorno in odprto podjetništvo: Priznava nacionalne, regionalne in lokalne
pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost
med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za
podporo podjetništvu med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno
nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Rok prijave:

05. 06. 2020

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Izmed prijavljenih projektov oz. dobrih praks bo nacionalna strokovna komisija izbrala dva
slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim
merilom:
1.Izvirnost in izvedljivost: Zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
2.Vpliv na lokalno gospodarstvo: Predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
3.Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: Predložitev dokazil, da je več kot ena
interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo
njihovo sodelovanje?
4.Prenosljivost: Pojasnilo, kako je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim
in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za
konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo
in mala podjetja na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju. Od leta 2006 se je prijavilo že
več kot 2.800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.
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Prijavijo se lahko nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti, kot tudi
podporne inštitucije, nosilci izobraževalnih programov in podjetja.
Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in
zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenavljanje,
vodenje ali vzdrževanje infrastrukture za pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.
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