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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

Rok prijave:
Roki za oddajo vlog so:

5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021,
 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
Kratek
opis
predmeta razpisa:
Višina razpoložljivih
sredstev:

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:
Status: aktiven

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave:
Rok prijave:
14.5.2018

do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa

Vir objave:

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

Kratek
opis
predmeta
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:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

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

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:
Kratek
opis
predmeta
razpisa:

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

Roki prijave:
 30. 9. 2021 in
 30. 9. 2022.
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk- natujih-trgih-prek-showroomov
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.
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.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR
in ne višja od 100.000,00 EUR.
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: -ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali- širiti
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 Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 - 2023)
Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
20.10.2019

Vir objave:
Kratek
opis
predmeta
razpisa:

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

Roki prijave:
 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.
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=95
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.
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.
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.
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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1.5. 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 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.

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

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

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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1.6. Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)
Izdajatelj:

SID banka

Status: aktiven

Datum objave: 20.5.2020

Vir objave:

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozbenih-projektov-v-gospodarstvunalozbe-1

Kratek opis
predmeta
razpisa:

V okviru kredita zagotovljajo sredstva, namenejna za naložbe v opredmetena in neopredmetena
sredstva na področju:
 Podjetniških projektov v vseh fazah razvoja.
 Raziskav in razvoja z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja.
 Spodbujanja in izboljševanja nivojev izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud
 potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanje specifičnih znanj.
 Zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
 Varovanja okolja in energetske učinkovitosti.
 Regionalnega razvoja.
 Stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva.
 Gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Rok prijave:
 Do porabe sredstev

Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti,
bonitete ter oblike zavarovanj. Dobo kreditiranja od 6 do 20 let. Možnost moratorija na odplačilo
glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni
ključna za pridobitev kredita.
Samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga Investicija
se bo končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko
pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita. Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih
stroškov.
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1.7. Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)
Izdajatelj:

SID banka

Status: aktiven

Datum objave: 20.5.2020

Vir objave:

https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-v-gozdno-lesno-predelovalno-verigoles-1

Kratek opis
predmeta
razpisa:

V okviru kredita se zagotvljajo sredstva, namenjena za:
 gradnjo novih obratov za predelavo lesa,
 tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa,
 novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesenih proizvodov
 novo tehnološko opremo za nov proces proizvodnje lesenih proizvodov
 novo tehnloško opremo za proizvodnjo lesenih proizvodov in povečanje števila zaposlenih,
 proizvodnje ali dodane vrednosti.
Cilj je, da podjetju omogočimo investicije ter tako omogočimo razvoj.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Rok prijave:
 Do porabe sredstev

Maksimalen kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €. Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti,
bonitete ter oblike zavarovanj. Dobo kreditiranja od 6 do 15 let. Možnost moratorija na odplačilo
glavnice največ 6 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni
ključna za pridobitev kredita. Ne zaračuna se nadomestilo za odobritev in vodenje kredita.
Kreditojemalca tako bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.
Samostojni podjetnik gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga.
Če se bodo dela končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko
pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.
Lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
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1.8. 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
Izdajatelj:

Ministrtvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Status: aktiven

Datum objave: 10.7.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlakpotrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp-2014-2020/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Rok prijave:
 31. 12. 2024 do 23.59

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak,
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10.
februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma,
zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom
2018.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 370.000 EUR od tega:
- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma skupno 70.000 EUR (sklop A);
- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma skupno 40.000 EUR (sklop B);
- za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma
skupno 170.000 EUR (sklop C);
- za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018 skupno 90.000 EUR (sklop D).
Finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. členu Uredbe, ki ureja
vetrolom.
Upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 19. členu Uredbe, ki
ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
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1.9. Razpis P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v
lesarstvu 4.0.
Izdajatelj:
Status: aktiven

Slovenski podjetniški sklad
Datum objave:
Rok prijave:
20.03.2020
 15. 09. 2021

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/707-slovenskipodjetniski-sklad-razpisuje-spodbude-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-4-0
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi
novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje
snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih
strojev),
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je
namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov
operacije),
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa
so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor
transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Okvirna skupna višina sredstev (dejanska višina se bo prilagajala vsakokratnemu veljavnemu
INOP), ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) 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. Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju
predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I (Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD
2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirano
glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen
pohištva ali
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do
največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski
brez DDV.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge
oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021),
(upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri pristojnem organu).
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1.10. Prvi javni razpis za ukrep ''Zdravje in varnost'' iz OP ESPR 2014-2020
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave:
11.9.2020

Vir objave:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-zdravje-in-varnost-iz-op-espr-20142020/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

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

Rok prijave:
 30. 6. 2023.

Predmet podpore iz ukrepa zdravje in varnost je v skladu z 32. členom Uredbe 508/2014/EU
namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki
naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali
nacionalnega prava.
160.000,00 EUR

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je
50.000 EUR na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–
2020 iz tega ukrepa pridobi največ 50.000 EUR podpore.
V skladu s 7. členom Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 89/20) so upravičenci lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in
ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali
uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki
Sloveniji.
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1.11. Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti
Izdajatelj:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave:
9.10.2020

Vir objave:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je
56.629.228,80 EUR, in sicer:
➢ za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije v višini 25.539.782,19 EUR in
➢ za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije v višini 31.089.446,61 EUR.
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit
lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ
½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) +
0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične
na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi,
organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi
status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki
Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
b) je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
c) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19;
d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne
upošteva zaposlenih iz programa javnih del;

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Rok prijave:
 v letu 2021: 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje
velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno
financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
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1.12. Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru
programa Erasmus+ v tujino za leto 2020 (294. javni razpis)
Izdajatelj:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Status: aktiven

Datum objave:
15.10.2020

Vir objave:

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-studijske-obiske-studentov-v-okviruprograma-erasmus-2020-294-jr

Kratek opis
predmeta
razpisa:

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

Rok prijave:
 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2021

Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove
v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa
Erasmus+, ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt
mobilnosti za študente. Razpis ni namenjen fizičnim osebam, temveč izobraževalnim institucijam.

400.000,00 EUR

Na razpis se lahko prijavi višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki
Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za
terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer morajo biti vsi
člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za
terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus mobilnosti v obdobju študija
(za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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1.13. Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije
COVID-19 na področju gospodarstva na območju mestne občine Nova Gorica
in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in
Šempeter-Vrtojba
Izdajatelj:

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Status: aktiven

Datum objave: 10.11.2020

Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Rok prijave:
 11. 6. 2021,
 27. 8. 2021
oz. do porabe sredstev.
https://www.jsmg-goriska.com/2020-cov.html
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna posojila za financiranje obratnih sredstev gospodarskih
subjektov na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov
financiranja za ohranjanje likvidnosti poslovanja.
Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Nakup materiala in trgovskega blaga.
Nakup storitev.
Najemi poslovnih prostorov in opreme.
Stroški plač.
Skupna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 3 leta z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno
dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici,z bančno garancijo alizastavo nepremičnine ali drugim
ustreznim instrumentom zavarovanja oz. s kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje za
izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila!
Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila.
Stroške zavarovanja posojila po tržni tarifi poravnata posojilojemalec in Javni sklad, vsak ½.
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki
so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega
sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro in mala podjetja.
V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in
največ 50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 8 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne
presega 4 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in bilančne vsote
sta bilanca stanja na dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
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1.14. Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in
Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2020 in 2021
Izdajatelj:

Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica

Status: aktiven

Datum objave: 27.11.2020

Vir objave:

https://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS
za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v
sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna
občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran,
Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

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

Rok prijave:
 razpis je odprt do 31. 12. 2021

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za:
– garancije iz sredstev RRC GS za ugodna posojila bank:
– za financiranje investicij (materialne in nematerialne investicije in do 20 % obratnih sredstev,
povezanih s predmetno investicijo) – linija RRC GS-investicije);
– za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz
vloge oziroma iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev
dejavnosti – linija RRC GS-obratna sredstva),
– za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve (linija RRC GS-zaposlovanje) in
– ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RRC Koper iz sredstev RRC GS.
RRC Koper v letu 2020 in 2021 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 1.000.000,00 EUR.

Posojilo lahko krije do največ 90 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora
upravičenec zagotoviti lastna sredstva.
Obrestna mera bank za vse linije: 6 mesečni EURIBOR + 1,70 %
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in
društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe oziroma investirajo
(podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin,
navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo po
linijah skladno z razpisom.
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1.15. Javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v
Republiki Sloveniji
Izdajatelj:

Javni slad Republike Slovenije za podjetništvo

Status: aktiven

Datum objave: 31.12.2020

Vir objave:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=114

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.

Rok prijave:
 01.10.2021

Cilji javnega razpisa so: - ohranitev delovnih mest, - spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.
Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Sredstva za obmejna problemska območja v višini 7.941.128,95 EUR zagotavlja proračun Republike
Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

.Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih
problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z
višino 25.000,00 EUR.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na
obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.
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1.16. Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije - SPIRIT Slovenija
Datum objave:
Rok prijave:
15.01.2021
 31. 5. 2021, do 14.00 ure
https://www.spiritslovenia.si/razpis/356
Namen razpisa je nagraditi najboljših 50 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v
letu 2020 in 2021 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.
Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
 ustanovitev in uspešen zagon najmanj 50 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
 stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
 povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Predmet razpisa je izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje
registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.

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

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 150.000
EUR.

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2020 in 2021 registrirale svoje podjetje
(d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga
bo v letu 2021 organiziralo pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT
Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje
Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 50 najbolje
ocenjenih.
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1.17. Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
za leto 2021
Izdajatelj:
Status: aktiven

Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

SPIRIT Slovenija
Datum objave:
31.01.2021

Rok prijave:
 Rok za prijavo – izjavo o nameri za sodelovanje v letošnjem
postopku je potekel 31. 3. 2021.
 Rok za vnos menedžerskega dokumenta je 18. 6. 2021.
https://www.spiritslovenia.si/razpis/359
Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (skrajšano: PRSPO) je najvišje priznanje
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja
kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju
sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje
prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za
določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo s strani SPIRIT Slovenija, javne
agencije prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM
iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Recognised
by EFQM« za dosežene točke nad 300 (od 1000 možnih). Organizacija lahko prejeti mednarodni
certifikat uporablja v promocijske namene, veljavnost certifikata je tri leta.
EFQM podeljuje certifikate:
• Validated by EFQM
• Qualified by EFQM
• Recognised by EFQM
• EFQM globalno nagrado (EFQM Global Award).
Postopek PRSPO poleg prejema najvišjega državnega priznanja s področja odličnosti poslovanja, to
je priznanje v obliki plakete in kristalne skulpture PRSPO, organizaciji omogoča pridobitev evropsko
in globalno prepoznavnega EFQM certifikata Recognised by EFQM (s pripadajočim številom zvezdic,
ki ponazarjajo stopnjo odličnosti organizacije), ki ga organizacije lahko uporabljajo 3 leta od prejema.

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

Vse stroške v zvezi z ocenjevanjem organizacije krije država.
Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav s ciljem dviga odličnosti in konkurenčnosti
poslovanja oproščeni plačila prijavnine, stroškov in licence za uporabo ocenjevalne platforme.
Prijavitelj se s prijavnico v postopek PRSPO zavezuje, da bo v primeru odstopa od sodelovanja
poravnal strošek nakupa licence v višini 500 EUR ter sorazmerni del nastalih stroškov, katerih višina
se določi glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge
pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje
v javnem interesu.
Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oz. število
zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.
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1.18. Javni razpis za Demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest In
skupnosti »JR PMIS«
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Ministrstvo za javno upravo
Datum objave:
Rok prijave:
10. 9. 2021 do 12. ure
12. 02 2021
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanjapametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije
demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali
storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin,
ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov,
koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov
in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo
dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih
partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za
digitalno preoblikovanje Slovenije.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do
8.000.000,00 EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz
razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev,
in 4.241.600,00 EUR za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna
Slovenija kar predstavlja 53,02 % vseh sredstev.

Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00
EUR brez vključenega davka na dodano vrednost. Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma
objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 31. 8. 2023. Obdobje upravičenosti izdatkov s strani
občin je od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 15. 9. 2023.

Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele
stopajo na pot digitalizacije.
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1.19. Javni razpis za Demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest In
skupnosti »JR PMIS«
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Ministrstvo za javno upravo
Datum objave:
Rok prijave:
10. 9. 2021 do 12. ure
12. 02 2021
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanjapametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis/
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije
demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali
storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin,
ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov,
koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov
in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo
dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih
partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za
digitalno preoblikovanje Slovenije.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do
8.000.000,00 EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz
razpoložljivih sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev,
in 4.241.600,00 EUR za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna
Slovenija kar predstavlja 53,02 % vseh sredstev.

Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00
EUR brez vključenega davka na dodano vrednost. Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma
objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 31. 8. 2023. Obdobje upravičenosti izdatkov s strani
občin je od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 15. 9. 2023.

Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele
stopajo na pot digitalizacije.
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1.20. NAJAVA: P4D - Spodbude za digitalno transformacijo
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

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

Slovenski Podjetniški Sklad
Datum objave:
Predvidoma 28.05.2021

Rok prijave:

Namen in cilja javnega razpisa: namen razpisa bo spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter
odpravljanje posledic pandemije covid-19 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, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v
podprtih podjetjih.
Višina sofinanciranja: od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR

Upravičenci: na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, z najmanj 5
zaposlenimi na dan oddaje vloge.
Upravičeni stroški: upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo:
 stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne
opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove
programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije)
 stroški storitev zunanjih izvajalcev
 stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na
prijavljeni operaciji
 posredni stroški
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1.21. Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1
Izdajatelj:
Status: aktiven

Vir objave:

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave:
Rok prijave:
1. rok do 9. 4. 2021,
26.03.2021
2. rok do 30. 4. 2021,
3. rok do 31. 5. 2021,
4. rok do 30. 6. 2021,
5. rok do 31. 8. 2021.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021004400007/javni-razpis-za-nakupkmetijskih-in-gozdnih-zemljisc---a1-st--3301-0022021-ob-176521

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike
Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Skupni razpisani znesek je 4.000.000,00 EUR

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, organizirana kot, kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih
gospodarstev.Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev
pred 1. 1. 2016.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa
150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.
Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega
premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020.
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1.22. P1 plus 2021 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski Podjetniški Sklad
Datum objave:
Rok prijave:
20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20.9., 5.10., 20.10.2021
2.4.2021
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115

Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti
hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za
zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala
epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje, - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter
tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu,
izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Cilji finančnega ukrepa:
– omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,
– olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
– spodbujati rast in razvoj MSP,
– - krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za
realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni
položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranj.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

9.370.000 EUR

Višina kredita:
- za investicije do 1.250.000 EUR
- za obratna sredstva do 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in
mala podjetja).
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

Ciljne skupine
oz. potencialni

upravičenci:

se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja
(so.p) s statusom gospodarske družbe,



imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,



letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.



Podjetje: mora dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2



v bilanci stanja za leto 2019 oz. za leto 2020 izkazovati celotni kapital v obveznostih do virov
sredstev vsaj v višini 7,0%



dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019
oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0

MK projekt d.o.o. -NepovrSredstva_Aktualn_20.maj 2021_SLOsto.doc

25/41

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

1.23. P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:
Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave:
Rok prijave:
9. 4. 2021
 10.6.2021.
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/p7c-2021-krediti-za-blazitev-posledic-epidemije-covid-19/
Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova
plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih
agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.
Skupni razpoložljivi znesek je v višini 77.030.000 EUR.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de
minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči.
Podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:
 N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
 N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
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1.24. Javni razpis za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na
področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letu 2021 in
2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(JPR–INFORM–2021–22)
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Ministrstvo za kulturo
Datum objave:
Rok prijave:
24. 5. 2021 do 23.59
23. 4. 2021
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-javnega-kulturnega-programainformacijske-dejavnosti-na-podrocjih-mednarodnega-sodelovanja-in-promocije-2021-22/
Predmet Javnega razpisa, ki ga bo od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo, je sofinancira-nje javnega kulturnega programa informacijske
dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije slovenske kulture, ki ga bo
izvajalec javnega kulturnega programa izvedel v letih 2021 in 2022.
Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 90.000 EUR letno.

Nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne
in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.
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1.25. Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov
ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega
socialnega sklada v letih 2021–2023
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave:
Rok prijave:
7. 6. 2021 do 23.59
23. 4. 2021
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-za-vecjo-socialnovkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-v-okviru-evropskegasocialnega-sklada-v-letih-20212023/
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega
sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni
usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne
vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:
 manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti,
romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o
položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,
nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter
priseljencev),
 invalidi.
Cilja javnega razpisa sta:
 krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem,
preprečevanje zdrsa v socialno izključenost,
 zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.

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

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) in
Republika Slovenija v skupni vrednosti 1.307.915,90 EUR.
Najmanj v višini 70.000,00, največ pa 140.000,00 evrov.
Pogoja upravičenosti (izločitveni merili na ravni operacije)
1. Operacija predvideva izvedbo usposabljanj, ki so namenjena večji socialni vključenosti
pripadnikov ranljivih skupin, krepitvi njihove usposobljenosti in vstopu na trg dela na
področju kulture.
2. Operacija mora vključevati eno zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine v vlogi
koordinatorja operacije, za polni delovni čas, za najmanj 16 mesecev. Zaposlitev mora
biti pri prijavitelju.
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1.26. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih
naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE
2021)
Izdajatelj:
Status: aktiven

Vir objave:

Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave:
30. 4. 2021

Roki prijave:
4. 6. 2021.
10. 9. 2021.
26. 1. 2021.
25. 2. 2022 do 23.59
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-zasofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in
vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.
Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih
naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

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

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu,
znaša okvirno 5.000.000 EUR.
Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % upravičenih
stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za
proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o
gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim
podpisana pogodba o sofinanciranju.
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1.27.

Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto
2021

Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

Ministrstvo za kulturo
Datum objave:
Roki prijave:
17. 5. 2021
17. 6. 2021 do 23.59
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-sofinanciranje-nujnih-programov-napodrocju-kulture-za-leto-2021/
Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021 (v
nadaljevanju: JP KEP 2021), in sicer za: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme
za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.
Področje poziva so delovanju občinskih javnih zavodov s področja kulture namenjena vlaganja v
nepremičnine oziroma njihovo opremo (v lasti občin in v upravljanju občinskega javnega zavoda).
Namen javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021 je
zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev in nakup delovanju občinskih javnih zavodov s
področja kulture namenjene opreme.
Cilji javnega poziva je izboljšanje pogojev za razvoj kulturno - umetniške ustvarjalnosti javnih
zavodov, katerih ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti.

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

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem
pozivu, znaša največ 485.489,35 EUR.
Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja za sofinanciranje upravičenih stroškov je
lahko največ 200.000 EUR oziroma največ do 50 % upravičenih stroškov.
Na javni poziv se lahko prijavijo izključno občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je
skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi določena s sklepom pristojnega
organa občine, in ki nastopajo kot investitorji.
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1.28.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave:
Roki prijave:
17. 5. 2021
30. september 2021 do 12.00
https://www.gov.si/novice/2021-05-14-objavljen-je-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-vokviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje/

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega
mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–021 ter pripadajoče slovenske
udeležbe. Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač je ob tem pojasnil, da Islandija,
Lihtenštajn in Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP
stremijo k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitvi dobrih odnosov med
Slovenijo in državami donatoricami. »Z javnim razpisom v okviru programa Blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje bomo podprli ukrepe s področja obnovljivih virov energije,
trajnostne mobilnosti, krožnega gospodarstva in ekosistemov in tako s skupnimi močmi doprinesli
k bolj zeleni Evropi. Vabljeni k prijavi vaših projektnih idej,« je še poudaril minister.

Višina
razpoložljivih
sredstev:

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa, znaša 15.564.705,88 EUR, od
tega 2.281.034,00 EUR iz Norveškega finančnega mehanizma, 10.948.966,00 EUR iz Finančnega
mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in 2.334.705,88 EUR iz pripadajoče slovenske
udeležbe, ki jih zagotavlja SVRK.

Maksimalna
višina
sofinanciranja:
Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.
K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz
obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega
gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

MK projekt d.o.o. -NepovrSredstva_Aktualn_20.maj 2021_SLOsto.doc

31/41

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

2. JAVNI POZIVI IN PONUDBE
2.1. Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov
Izdajatelj:
Status: aktiven

Izvaja: DURS
Datum objave:

Vir objave:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/davcne_olajsave_za_zaposlovanje_invalid
ov

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Če zaposlite invalide s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanje lahko
uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Rok prijave:

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
sredstev:
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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. Davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis predmeta
razpisa:

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 zaposlite
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?

MK projekt d.o.o. -NepovrSredstva_Aktualn_20.maj 2021_SLOsto.doc

35/41

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

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).
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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.

MK projekt d.o.o. -NepovrSredstva_Aktualn_20.maj 2021_SLOsto.doc

38/41

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

2.5. Javno povabilo k vpisu v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in
scaleup podjetja
Izdajatelj:
Status: aktiven
Vir objave:
Kratek opis
predmeta
razpisa:

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

SPIRIT Slovenija
Datum objave: 24.1.2020

Rok prijave:
 do preklica
https://www.spiritslovenia.si/razpis/337
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.

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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2.6. JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo
energije in obnovljive vire energije
Izdajatelj:
Status: aktiven

Eko sklad
Datum objave: 2.10.2020

Vir objave:

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-82fs-po20-finannespodbude-za-nove-nalobe-v-uinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in
tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih
ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s
subvencionirano obrestno mero.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila
zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

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

Rok prijave: Povabilo je odprto do porabe sredstev

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti
neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega
ogrevanja stavbe,
H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P- uvedba sistema upravljanja z energijo,
R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
Višina nepovratnih sredstev in sredstev za subvencionirano obrestno mero znaša skupaj
3.000.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.
Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis).
Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene
po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %. Višina posameznega kredita: od min.
25.000 EUR do max. 2.000.000 EUR.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
 lokalne skupnosti,
 pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo
registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi
vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih
uporabnikov državnega proračuna.
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2.7. Javni poziv 85SUB-EVPO20 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam
za električna vozila
Izdajatelj:
Status: aktiven

Eko sklad
Datum objave: 15.12.2020

Vir objave:

https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/nakup-novih-elektrinihvozil-2/nakup-novih-elektricnih-vozil-subvencija-3

Kratek opis
predmeta
razpisa:

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim
osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo
prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj
navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:



Rok prijave: Povabilo je odprto do porabe sredstev

nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni
pogon brez emisij CO2 na izpustu;
predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje
nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem
zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.

Višina
razpoložljivih
sredstev:
Maksimalna
višina
sofinanciranja:

Ciljne skupine
oz. potencialni
upravičenci:

Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a
na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba).
Predelava vozila pomeni nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon,
in stroške dela predelave.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo,
predelano na električni pogon, kategorije M1;
 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo,
predelano na električni pogon, kategorije N1;
 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo,
predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu ali za vozilo,
predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali
L4e ali L5e;
 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e- B.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
 lokalne skupnosti;
 pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo
registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi
vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini;
 pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih
uporabnikov državnega proračuna
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