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Kazalo razpisov

RAZISKAVE IN RAZVOJ 

• P2 spodbude za zagon inovativnih podjetij – prvi kvartal leta 2022

• Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte« – prvi 

kvartal leta 2022

• Javni razpis EUREKA – drugi kvartal 2022

DIGITALIZACIJA IN INTERNACIONALIZACIJA  

• Spodbude za digitalno transformacijo – druga polovica leta 2022

• Digitalna preobrazba industrije oziroma podjetij – januar 2022

• Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini – do 16. 5. 2022 (sejmi do 30. 9. 2022)

• Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih 

prek showroomov« - 3. 5. 2022
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VAVČERJI

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

V PRIPRAVI

Večje investicije - drugi kvartal 2022 

Obmejna problemska območja - prvi kvartal 2022 
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Raziskave in razvoj



P2 spodbude za zagon 

inovativnih podjetij
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RAZPISOVALEC

Slovenski podjetniški sklad

PREDMET RAZPISA

Sofinanciranje zagona inovativnih podjetij in lansiranje 

inovativnih produktov na trg.

Točke se doseže na DEMO dnevu, kjer je zahtevana predstavitev 

podjetniške ideje predselekcijski komisiji.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Mikro in mala podjetja (registrirana med 1. 1. predhodnega leta 

in 15. 3. tekočega leta)

VIŠINA SOFINANCIRANJA

100 % do 54.000 € (v pavšalu)

PREDVIDENO ODPRTJE
V prvem kvartalu leta 2022



Javni razpis »Spodbude za 

raziskovalno razvojne projekte«
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RAZPISOVALEC

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

PREDMET RAZPISA

Sofinanciranje izvajalca RRI projektov podjetij ali konzorcijev 

podjetij, katerih cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali 

storitev.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

samostojni prijavitelji (podjetja) ali konzorcij podjetij

VIŠINA SOFINANCIRANJA

• 45 % za mikro in mala podjetja

• 35 % za srednje velika podjetja

• 25 % za velika podjetja

UPRAVIČENI STROŠKI

• stroški dela,

• stroški storitev zunanjih izvajalcev,

• investicije v neopredmetena sredstva,

• posredni stroški (v pavšalu; do 15 % stroškov dela)

PREDVIDENA OBJAVA

Prvi kvartal leta 2022



Javni razpis EUREKA
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RAZPISOVALEC

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

PREDMET RAZPISA

Sofinanciranje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov. 

Končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, 

postopek ali storitev.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na projektu 

sodelujejo še z vsaj enim neodvisnim partnerjem iz tujine.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

• 40 % za velika podjetja

• 50 % za mikro, mala in srednje velika podjetja

UPRAVIČENI STROŠKI

• stroški dela,

• nakup osnovnih sredstev (zgolj v višini amortizacije),

• stroški materiala na področju raziskav in inovacij,

• stroški storitev zunanjih izvajalcev,

• posredni stroški (v pavšalu; do 15 % stroškov dela)

PREDVIDENA OBJAVA

Drugi kvartal 2022
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Digitalizacija in 
internacionalizacija



Spodbude za digitalno 

transformacijo

RAZPISOVALEC

Slovenski podjetniški sklad

PREDMET RAZPISA

Sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične 

opremljenosti (programske in/ ali strojne opreme) in digitalne 

transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. 

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi. 

Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen Akcijski načrt za 

izvedbo digitalne transformacije.

INTENZIVNOST POMOČI

• Znaša do 60 % upravičenih stroškov. 

• Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca 

je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.
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UPRAVIČENI STROŠKI

• stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih 

osnovnih sredstev, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški 

usposabljanja in svetovanja  ter ostali stroški storitev, 

povezani z izvedbo digitalne transformacije 

(programiranje, stroški najema računalniške strojne in 

programske opreme, kibernetska varnost). Zunanji 

izvajalec mora biti vključen v katalog strokovnjakov, ki ga 

vodi DIH Slovenije. 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 

2 zaposlena,

• posredni stroški.

PREDVIDENA OBJAVA

Še v usklajevanju, predvideno v drugi polovici leta 2022
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Digitalna preobrazba industrije 

oziroma podjetij
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RAZPISOVALEC

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

PRIJAVITELJI

Velika in večja srednje velika podjetja, v konzorcijih z malimi 

inovativnimi start-up oziroma scale-up podjetji

UPRAVIČENI STROŠKI

• stroški priprave digitalne strategije,

• stroški nakupa opreme,

• stroški dela,

• stroški zunanjih izvajalcev,

• pavšal (15 % stroškov dela).

VIŠINA SUBVENCIJE

Od 1 mio EUR do 2,5 mio EUR

PREDVIDENA OBJAVA

Januar 2022



Javni razpis za sofinanciranje 

individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini
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RAZPISOVALEC

Agencija Spirit

PREDMET RAZPISA

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini, ki so vključeni v bazo 

https://www.auma.de.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Mala in srednje velika podjetja

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški najema razstavnega prostora. 

Dejanskih stroškov ni potrebno dokazovati. Odobrijo se glede 

na m2 razstavnega prostora

ROK ZA ODDA JO

Do 16. 5. 2022 (za sejme do 30. 9. 2022)

https://www.auma.de/


Javni razpis »Krepitev trženja 

blagovnih znamk na tujih trgih prek 

showroomov«

RAZPISOVALEC

SPIRIT Slovenija

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih 

znamk preko showroomov na tujih trgih. Sofinancirajo se 

operacije v dveh sklopih:

• sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v 

tujini

• sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja iz kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija. Prijavitelj je zaposloval vsaj 3 osebe, pri 

čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v letu pred 

prijavo na javni razpis.

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.
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UPRAVIČENI STROŠKI

Sklop 1: 

stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in 

ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, 

stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme.

Sklop 2: 

stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške 

aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk 

upravičenca:

• priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk 

upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in 

priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za 

ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, 

itd.),

• storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja 

dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi 

znamkami upravičenca,

• ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, 

namenjene ciljnemu trgu,

• prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno 

znamko upravičenca),

• svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno 

znamko upravičenca,

• storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih 

mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z 

blagovno znamko upravičenca.

ROK ZA PRIJAVO

3. 5. 2022
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Vavčerji



PO JETJEM SO NA VOLJO NASLE NJI VAVČERJI

RAZPISOVALEC

Slovenski podjetniški sklad

OSNOVNE ZNAČILNOSTI VAVČERJEV

• vavčerji na voljo skozi vse leto (javni pozivi so odprti do leta 

2023 oz. do porabe sredstev),

• sofinanciranje v višini 60 % oz. do 9.999,99 EUR za posamezen 

vavčer,

• skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi, je 30.000 

EUR/ leto,

• upravičeni stroški vavčerjev za večino vsebinskih področij so od 

1. 1. 2019 dalje (obstajajo izjeme - zato je nujno potrebno 

prebrati vsak javni poziv)

Spodbude malih vrednosti preko 

vavčerjev

1. Vavčer za pridobitev 

certifikatov

2. Vavčer za patente, modele, 

znamke

3. Vavčer za udeležbe na 

mednarodnih forumih

4. Vavčer za udeležbo v 

gospodarskih delegacijah v 

tujino

5. Vavčer za dvig digitalnih 

kompetenc

6. Vavčer za kibernetsko varnost

7. Vavčer za statusno 

preoblikovanje družb

8. Vavčer za uvajanje poslovne 

odličnosti po modelu EFQM v 

mikro, mala in srednje velika 

podjetja

9. Vavčer za prenos lastništva

10.Vavčer za prototipiranje

11.Vavčer za celostno vrednotenje 

okoljskih vplivov (LCA)
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https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129
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V pripravi …



VEČJE INVESTICIJE

• Vrednost: Nad 1 mio EUR predelovalna dejavnost, nad 0,5 

mio EUR storitvena dejavnost

• Upr v čen  : MSP in velika podjetja

• Upr v čen  s rošk : investicije v osnovna opredmetena in 

neopredmetena sredstva

• Predvidena objava: drugi kvartal 2022

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

• Vrednost: Investicije med 100.000 EUR in 300.000 EUR

• Upr v čen  : MSP

• Upr v čen  s rošk : investicije v osnovna opredmetena in 

neopredmetena sredstva

• Predvidena objava: prvi kvartal 2022

Dva razpisa sta še v pripravi
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Vsebino smo pripravili v 
sodelovanju s podjetjem

ALIAS PLUS, projektno 
vodenje in svetovanje d.o.o.

Mednarodni prehod 6, 
Vrtojba,

5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 3932465

M: info@aliasplus.si

W: www.aliasplus.si

tel:+38653932465
mailto:info@aliasplus.si
http://www.aliasplus.si/


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov

in posnetkov kliknite

http://www.goss.si/vsebine


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@saop.si 

www.icenter.si

PIŠITE NAM 

mailto:info@saop.si
http://www.icenter.si/
https://www.icenter.si/kontakt/


Izjava o omejitvi odgovornosti

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri 

razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij, 

namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in 

podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.


