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Iz vsebine



Digitalizacija je področje, ki ga bo država strateško 

spodbujala v trenutnem finančnem okvirju do leta 

2027. 

Poleg digitalizacije - spodbude na tem področju se pričakujejo v 

2024, bodo v prihodnje podprta še področja raziskav in razvoja, 

testiranj naprednih tehnologij, energetike, lesne industrije, 

krepitve kompetenc preko usposabljanj in številna druga. 

V priročniku izveste, kateri aktualni razpisi se v kratkem obetajo za 

proizvodna podjetja in kako pripraviti dokumentacijo, da jo 

ocenjevalci potrdijo. 
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Kaj lahko pričakujete?
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Kateri razpisi 
so aktualni za 

proizvodna podjetja?
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Spodbude za digitalno transformacijo

Namen

Digitalizacija ključnih proizvodnih in poslovnih procesov

Pogoji

• Še v pripravi

• Predvidena kombinacija subvencije s kreditom

Predvidena objava

2024

✓

Digitalna transformacija

Razpisi, ki spodbujajo digitalno transformacijo, omogočajo 

spremembo poslovanja, organizacijo procesov in razvoj kompetenc 

prek digitalizacije poslovnih procesov, avtomatizacije in / ali 

robotizacije proizvodnje, uvajanja naprednih digitalnih tehnologij in 

izobraževalnih vsebin.
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Nasvet strokovnjaka

Pred samo prijavo na razpis je potrebno dobro razmisliti, 

katere poslovno-proizvodne procese želite digitalizirati in 

poiskati ustrezne zunanje izvajalce, ki bi te aktivnosti 

kompetentno izvedli v skladu z željami in potrebami 

podjetja.



Vavčer za dvig digitalnih komepetenc✓

Digitalna transformacija

Osnovni namen projekta t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev 

sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen 

dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih 

lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.
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Namen

Zagotoviti ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije

Prijavitelji

Mala in srednje velika podjetja

Višina subvencije

60 % oz. do 9.999,00 €

Rok za oddajo

Do porabe sredstev

Nasvet strokovnjaka

Podjetja lahko vavčerje najemajo skozi vse leto. Postopek 

pridobitve vavčerjev je hiter in enostaven, potrebno je le 

oddati vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS. Njihova 

obravnava je zelo hitra. Razpisna dokumentacija za 

posamezen vavčer je dostopna na spletni strani SPS.

https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava
https://www.podjetniskisklad.si/vsebinska-podpora/vavcerski-sistemi/vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/


Namen

Razvojne aktivnosti v nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev

Prijavitelji: podjetja kot konzorcijski partnerji

RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh 

konzorcijskih partnerjev.

Podjetje konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti. 

Za največ enega partnerja, ki ni prijavitelj, velja, da je lahko 

ustanovljen vsaj 1 leto pred datumom oddaje vloge.

Konzorcijski partner mora na zadnji dan predhodnega 

koledarskega leta, glede na datum oddaje vloge, zaposlovati 

najmanj 3 osebe.

Višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev 

skupaj v predhodnem koledarskem letu, glede na datum oddaje 

vloge, mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov 

prijavljenega RRI projekta.

Višina subvencije

Do 60 %.

Spodbude za raziskovalno 
razvojne projekte NOO

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov 

konzorcijev podjetij, ki so tehnološko inovativni in usmerjeni v 

zeleni prehod ter krožno gospodarstvo. 
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Spodbude za raziskovalno razvojne 
projekte NOO

Upravičeni stroški

• Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, 

strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na 

raziskovalno razvojnih aktivnostih

• Stroški storitev zunanjih izvajalcev

• Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov

• Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih 

stroškov poslovanja

• Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev 

in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30 % 

vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta

Rok za oddajo

3. 4. 2023

Trajanje RRI projekta

RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s 

strani agencije. Čas trajanja ne sme biti daljši od 24 mesecev.

✓
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Nasvet strokovnjaka

Podjetja naj pri razvojnih aktivnostih razmišljajo v smeri 

inovativnosti in tehnološke prebojnosti, ne samo v 

primerjavi s konkurenčnimi ponudniki v ožjem regionalnem 

prostoru, pač pa v širšem mednarodnem. 



Namen

Izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (razvoj pilota, testiranje 

…), ki se osredotočajo na zelene rešitve za doseganje okoljskih ciljev.

Prijavitelji

Konzorcij partnerjev

Upravičeni stroški

• Stroški dela

• Opredmetena osnovna sredstva (oprema)

• Neopredmetena sredstva (patenti, licence)

• Zunanji izvajalci

Pilotno-demonstracijski 
projekti

Razpis spodbuja k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, 

katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov za 

razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih 

izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim 

potencialom.
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Nasvet strokovnjaka

Podjetje se mora povezati v konzorcij (vsaj treh) partnerjev. Pri 

izbiri partnerstva je potrebno poiskati subjekte, ki imajo 

skupne sinergije, kompetence, ki prispevajo k boljšim 

rezultatom projekta in jasno namero ter potrebo po izvedbi 

demonstracije in uporabe pilota v realnem okolju. 



Namen

Zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

je Vlada določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.

Prijavitelji 

Podjetja, društva in zavodi

Upravičeni stroški

Stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina

Pomoč pri dvigu cen 
električne energije

Subjektom, ki so utrpeli visoke stroške zaradi visokih cen 

energentov, bo na voljo denarna pomoč za ublažitev visokih 

stroškov cen električne energije in zemeljskega plina. 
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Nasvet strokovnjaka

Enoten pogoj za upravičenost je, da se podjetju v letu 2023 

cena energentov poviša za najmanj 1,5-kratnik povprečne 

cene za leto 2021.



Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID 
banke

Prijavitelji

Majhna in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški

• Opredmetena in neopredmetena sredstva

• Obratna sredstva (material, drobni inventar in trgovsko blago)

• Stroški dela

• Storitve zunanjih izvajalcev

• Finančni in poslovni najem opredmetenih sredstev

Kreditni pogoji

• Kredit v višini od 30.000 € do 10.000.000 €

• Doba kreditiranja od 3 do 10 let

• Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita

• Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % 

glavnice kredita

• Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni 

zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 

37,5 % vrednosti glavnice kredita)

✓

Ugodni krediti

V kolikor se potencialni prijavitelj ne najde v nobenem izmed 

razpisov za nepovratna sredstva, je veliko širši nabor možnosti v 

okviru razpisov za ugodne kredite. Gre za sofinanciranje obrestne 

mere, ki je s tem nižja od tržne. 
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Financiranje naložb v raziskave, razvoj in 
inovacije (RRI)

Prijavitelji

Mala, srednje velika in velika podjetja

Kreditni pogoji

• Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €

• Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV

• Doba kreditiranja od 3 do 9 let

• Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 

let). Mesečna odplačila.

• Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravico na predmetu 

financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo 

najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.

✓
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Nasvet strokovnjaka

Financiranje podpira projekte za povečanje raznovrstnosti 

proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve, bistvene 

spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi 

dejavnosti, bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, 

procesov ali storitev, razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, 

procesov ali storitev, izdelavo prototipov, predstavitve, 

pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali 

izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. 



Krediti za RRI za MSP, kriti z jamstvom 
SID banke

Prijavitelji

Mala, srednje velika in velika podjetja

Kreditni pogoji

• Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €

• Doba kreditiranja od 1 do 10 let

• Moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita

• Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % 

glavnice kredita

• Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni 

zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 

37,5 % vrednosti glavnice kredita)

Upravičeni stroški

• Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih 

sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga

• Nabavna vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba

• Finančni odhodki za zakup opredmetenih os. sredstev (finančni najem)

• Stroški dela

✓

13

Nasvet strokovnjaka

Financiranje podpira projekte za povečanje raznovrstnosti 

proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve, bistvene 

spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi 

dejavnosti, bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, 

procesov ali storitev, razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, 

procesov ali storitev, izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne 

projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih 

proizvodov, procesov ali storitev. 



Kakšna je vloga 
ponudnika 

programskih 
rešitev?
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Prvo in najpomembnejše vprašanje pred prijavo na razpis je, da 

poiščete programsko rešitev, ki pokriva vaše potrebe in se 

prilagaja vašemu poslovanju. 

Šele nato se povežete z zanesljivim ponudnikom z dolgoletnimi 

izkušnjami, obilico dobrih referenc in različnih rešitev v hiši. 

Pomembno je vedeti, da je razpis le sredstvo za sofinanciranje 

investicije, zagotovo pa ima pomemben spodbujevalni učinek, saj 

vam kot prijavitelju omogoča izvedbo projekta v večjem obsegu

in / ali v krajšem časovnem obdobju preko finančne pomoči oz. 

subvencije. 
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Kako izbrati pravega?

Razpis prijavitelja spodbudi k razmišljanju o samem projektu, 

strategiji, ciljih in mu tako omogoča, da si tudi v primeru, če na 

razpisu ne uspe, postavi učinkovito osnovo za nadaljnje 

poslovanje.
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Svojo namero o prijavi na razpis sporočite 
že takoj na začetku✓

Priporočljivo je upoštevati …

V nadaljevanju predstavljamo nekaj uporabnih napotkov, ki bistveno 

poenostavijo sodelovanje s ponudnikom rešitev in povečajo 

možnosti, da bo projekt razpisa tako za prijavitelja kot tudi za 

ponudnika uspešno izveden. 

Podjetja naj že takoj, ko stopijo v stik s ponudnikom, sporočijo 

svojo namero o prijavi na razpis. 

Če je ponudnik o tem seznanjen takoj, lahko optimalno načrtuje 

svoje resurse (zaposlene za delo na projektu), tekom izvajanja 

projekta pripravi dokumentacijo, kot jo zahteva razpis in ne prihaja 

do podvajanja dela ali kasnejših prilagoditev, ki zahtevajo dodatno 

delo in čas. 

Ponudnika rešitev obvestite takoj, ko 
dobite odobrena sredstva z razpisa✓

Pri delu z razpisi se pogosto srečamo s primeri, kjer prijavitelji 

„pozabijo“ sporočiti, da so dobili sredstva odobrena. 

Če ponudnik te informacije nima, se lahko zgodi, da zaradi 

prezasedenosti svojih kapacitet (svetovalcev, programerjev idr.) ne 

more zaključiti projekta v predpisanih časovnih okvirjih. 

Upoštevanje rokov je ključnega pomena, saj je od tega odvisno, ali 

bo prijavitelj dobil sredstva povrnjena ali ne. 
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Jasno navedite predvideni rok zaključka 
projekta implementacije✓

Zunanjega izvajalca (ponudnika rešitev) obvestite o vseh 

pomembnih rokih že na začetku, da lahko v svoji hiši optimalno 

načrtujejo resurse znotraj jasno določenih časovnih okvirjev. 

V nasprotnem primeru lahko ponudnik sodelovanje v skrajni 

situaciji (prevelika zasedenost kapacitet) tudi zavrne po tem, ko je 

prijavitelj investicijo že prijavil na razpis.

Prijavitelj v takšnem primeru pade na razpisu (ne dobi izplačane 

subvencije), ker ni izvedel prijavljenih aktivnosti.

Pravočasna priprava ustrezne 
dokumentacije✓

Razpisna dokumentacija predpisuje poročanje oz. utemeljevanje 

porabljenih sredstev v točno določenih oblikah. Tudi o tem 

obvestite svojega ponudnika, ki lahko že tekom izvajanja projekta 

dokumentacijo pripravi skladno z zahtevanimi formati in oblikami -

slike predavanj, lista prisotnosti, potrdila o financiranju ipd. 
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Pomnite!

V skupnem interesu tako prijavitelja kot ponudnika je, da 

se načrtovani projekti izvedejo in zaključijo v dogovorjenih 

rokih. 



Najpogostejša 
vprašanja 

(in odgovori) 
za ponudnika rešitev
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Ali nam lahko vi pomagate pri razpisu?

Pogosto se podjetja na nas obrnejo s pričakovanji za pomoč pri 

pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi celotnega postopka 

prijave. Naše podjetje ni taka agencija, ampak z vami sodelujemo 

kot zunanji izvajalec – ponudnik programskih rešitev za digitalizacijo 

poslovanja.

Svetujemo vam lahko pri izboljšavah poslovnih procesov ter vaše 

zaposlene usposobimo za delo s programi. Te stroške seveda lahko 

prijavite na razpis, če so v razpisni dokumentaciji navedeni pod 

upravičenimi stroški (delo zunanjega izvajalca).

Za kakršnokoli pomoč, vezano na svetovanje, prijavo in izvedbo 

projekta pa je priporočljivo se obrniti na specializirano agencijo, ki 

redno spremlja dogajanje, ima bogate reference in dolgoletne 

izkušnje s pridobivanjem nepovratnih sredstev. 

V naši hiši zato na takih projektih sodelujemo z agencijo Alias Plus, 

ki so strokovnjaki na tem področju.

Ali ste vpisani v DIH katalog?

Podjetje Saop d. o. o. je vpisano v DIH katalog. Naši svetovalci so 

pooblaščeni za izvajanje različnih usposabljanj na področju 

digitalizacije procesov skladno z nacionalno politiko. 

Da lahko kot ponudniki zagotovimo dovoljšnje število svojih 

strokovnjakov za uvajanje in usposabljanje strank za delo s 

programi, je dobro, da smo seznanjeni z osnovnim časovnim 

okvirjem projekta, tj. začetek, trajanje in rok zaključka projekta. 
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Kateri razpisi so aktualni?

Glede tega se je najboljše posvetovati s specializirano agencijo, ki se 

z razpisi ukvarja profesionalno in vsakodnevno spremlja pozive za 

pridobitev nepovratnih sredstev. 

Priporočljivo je, da sproti preverjate njihove kanale, preko katerih 

obveščajo oz. imajo zbrane informacije na enem mestu, kaj se 

obeta na katerih področjih in katerim podjetjem so sredstva 

namenjena. 

Kdaj moramo začeti s projektom, da ga 
lahko uveljavljamo na razpisu?

Tukaj gre za pomembne informacije, ki so jasno opredeljene v 

razpisni dokumentaciji. 

V praksi pogosto zaznamo, da imajo podjetja zaradi manj izkušenj z 

razpisi, izzive razbrati pomembne podatke v obširni razpisni 

dokumentaciji. Prav lahko se zgodi, da se prezrejo pomembni 

datumi in podrobnosti, ki ključno zaznamujejo uspeh pridobitve 

sredstev. 

Tudi v takšnih primerih priporočamo posvet s specializirano 

agencijo, kjer vso dokumentacijo preučijo podrobno natančno, tako 

rekoč „preberejo med vrsticami“ in opozorijo na pomembne 

datume, omejitve in dejavnike. 
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Kaj je dobro vedeti, 
ko se prijavljate 

na razpis?
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Kako pristopimo k prijavi?

V več letih dela z razpisi smo zaznali nekaj kritičnih točk, zaradi 

katerih lahko na razpisu uspete ali ne. 

Predstavljamo 7 uporabnih usmeritev, ki vam bodo v pomoč pri 

organizaciji dela, časa in zaposlenih:

✓

✓
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Natančno preberite razpisne kriterije in navodila

Rezultati in kazalniki naj bodo realni in konsistentni.

Upoštevajte obdobje upravičenosti stroškov (stroški, ki 

so že nastali, pogostokrat niso upravičeni).

Pazite, da ne uveljavljate stroškov, ki so po razpisu 

neupravičeni.

Ne podcenjujte pomena ustreznega sloga pisanja in 

slovničnih pravil. V prijavo je priporočljivo vključiti 

tabele, slike, grafe.

Poiščite drugo mnenje, vlogo dajte v branje tretji osebi

Ne čakajte s pripravo prijave do zadnjega.

✓

✓

✓

✓

✓



Kako se izognete 
najpogostejšim 

napakam?
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»Razpisno dokumentacijo smo 
prebrali preveč površno.«

Pogost razlog za neuspeh na razpisu je neustrezna priprava vloge, 

kar se navadno zgodi zaradi površno prebrane razpisne 

dokumentacije. Dokumentacijo je pomembno proučiti natančno in 

večkrat, saj se tako izognemo napakam, ki izničijo možnosti 

pridobitve nepovratnih sredstev.

V podjetjih se pri pripravi na razpis največ energije izgubi zaradi 

nepoznavanja vsebine. Zato naj bo obvezno za vse člane tima, da 

proučijo razpisno dokumentacijo. 

Rezultat je boljša organiziranost, velik prihranek na času, sestanki 

tima pa so učinkovitejši, saj se ne razpravlja več o osnovnih 

informacijah.

»Kaj moramo vedeti že ob prijavi, da ne bo 
zapletov pri dokazovanju stroškov?«

Pomembno je, da si zastavite realne cilje, saj je to zavezujoče in bo 

potrebno v fazi vodenja projekta to dokazati. 

Kazalniki (KPI) naj bodo obetavni, vendar objektivni. Finančno 

planiranje naj bo ustrezno porazdeljeno. Dobro razmislite o višini 

projektnih stroškov, saj se finančne konstrukcije po odobritvi vloge 

ne da spreminjati. 

V kolikor se uveljavlja stroške dela, že v fazi prijave razmislite, kateri 

kader (in s kakšno obremenjenostjo) boste prerazporedili na 

projekt. Hkrati se že v tej fazi seznanite, katera dokazila boste 

potrebovali v fazi poročanja (dokazovanja stroškov) in jih tudi 

pravočasno zagotovite. 
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»Kje pa je pisalo, da ti stroški niso 
upravičeni?«

Podjetja pogosto padejo na razpisu zaradi prijave neupravičenih 

stroškov.

Upravičeni stroški so natančno definirani v razpisni 

dokumentaciji. Zato jo dobro proučite in na podlagi izračuna 

upravičenih stroškov preverite, ali ustrezate kriterijem.

Lahko se vam namreč zgodi, da zaradi napačnega izračuna ne 

dosežete minimalnega zneska investicije in tako niste upravičeni do 

povrnitve sredstev.

»Nismo vedeli, da ne smemo prijaviti 
investicij v teku.«

Če v razpisni dokumentaciji ni posebej navedeno, velja nenapisano 

pravilo: Državne pomoči ni mogoče koristiti za nazaj. 

Investicija, ki se že izvaja, torej ne more biti sofinancirana.

Učinki se preverjajo na podlagi namenske uporabe subvencij za 

projekte, ki se šele začenjajo izvajati znotraj časovnih okvirjev, 

točno opredeljenih s strani razpisa.

Bodite pozorni!
Na razpis ne smete prijaviti 

stroškov, ki vam jih že 

financira morebitni drugi 

razpis.
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»Kako vemo, ali smo ustrezni za razpis?«

Vsaka razpisna dokumentacija ima naveden predmet razpisa, ki je 

jasen pokazatelj, kaj razpis spodbuja. Včasih je pomembno, da si ob 

pravem času na pravem mestu, saj se razpisi obdobno objavljajo in 

je lahko med eno in drugo objavo tudi več let premora. 

Splošni razpisni pogoji so: da ima prijavitelj plačane vse davke in 

druge obveznosti do države, da ni podjetje v težavah 

(likvidnostnem, stečajnem postopku), in da za iste upravičene 

stroške še ni prejel sofinanciranja. 

»Če bi prej vedeli za vse to poročanje, 
se ne bi niti prijavili.«

Stranka nam je povedala: »Najbolj me jezi to poročanje. Če bi že 

pred prijavo vedela, kaj vse je treba poročati pri stroških, se 

verjetno sploh ne bi prijavili na razpis.«

Pri razpisih je treba podrobno utemeljiti, za kaj točno boste porabili 

denar. To je kompleksno tudi v primeru, ko utemeljuješ manjše 

stroške. Pravo sliko o zahtevnosti projekta dobimo le, če si že pred 

oddajo vloge preberemo osnutek pogodbe ter obrazce za 

poročanje o stroških in vsebini. Tako predvidimo, kaj se splača in 

kaj vse zajeti v dokumentaciji. Hkrati se zavedajmo, da se trdo 

delo začne šele, ko razpis dobimo.
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Pomnite!

Pravočasno se seznanite o potencialnih priložnostih, da 

imate dovolj časa za predpripravo.



»Ne bomo se prijavili na ta razpis, ker 
nimamo niti časa niti kadra.« 

Za uspeh na razpisu je ključna temeljita priprava dokumentacije 

znotraj odmerjenih rokov. Zato priporočamo, da izberete 

agencijo, ki je že delala na istem ali podobnem razpisu in bila pri 

tem uspešna.

V praksi se podjetja najprej navdušijo nad nepovratnimi sredstvi z 

razpisov, že po prvih prebranih stavkih v razpisni dokumentaciji pa 

jih veliko obupa zaradi kompleksnosti ali preobsežnosti razpisa.

V podjetjih navadno ugotovijo: »Nimamo časa, nimamo kadra.«

Dobro je vedeti, da lahko podjetja v takem primeru vseeno 

pridobijo nepovratna sredstva, in sicer tako, da se za pomoč 

obrnejo na zunanjo agencijo.

Zunanja agencija vam lahko pomaga s svetovanjem pa tudi pri 

pripravi prijavne dokumentacije, digitalne strategije, akcijskega 

načrta ter drugih obveznih gradivih.

Naše podjetje ni taka agencija, ampak z vami sodelujemo kot 

zunanji izvajalec – ponudnik programskih rešitev za digitalizacijo 

poslovanja.

Svetujemo vam lahko pri izboljšavi poslovnih procesov ter vaše 

zaposlene usposobimo za delo s programi. Te stroške je seveda 

mogoče prijaviti na razpis, če je to seveda navedeno med 

upravičenimi stroški (delo zunanjega izvajalca) v razpisni 

dokumentaciji.
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»Kakšna agencija konkretno 
lahko pomaga pri razpisu?« 

Agencija REDNO SPREMLJA aktualne in napovedane razpise, tako 

da podjetnike pravočasno obvešča o priložnostih, namenjenih 

njegovemu interesnemu področju. 

Agencija SOUSTVARJA PROJEKTNO IDEJO IN MAKSIMIRA TOČKE ter s 

tem povečuje možnost odobritve vloge. Pri tem skrbi za pravilno 

izpolnitev celotne prijave z vso podporno dokumentacijo.

Hkrati je agencija prisotna VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, kar 

pomeni, da ne sodeluje le ob prijavi, temveč tudi ob finančnem in 

administrativnem vodenju projekta. To pa zagotavlja, da je 

načrtovan projekt ustrezno izveden in so prijavitelju obljubljena 

sredstva dejansko tudi nakazana.

Skrbi torej za celotno podporo skozi celotno trajanje projekta. 
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Za uspeh na razpisu je ključna temeljita priprava 

dokumentacije znotraj odmerjenih časovnih rokov. Zato 

priporočamo, da izberete agencijo, ki je že delala na istem ali 

podobnem razpisu in bila pri tem uspešna.



»Do katere točke nam lahko pravzaprav 
pomaga agencija?«

Agencije so praviloma specializirane za pripravo razpisne 

dokumentacije za naročnike in svetovanje pri oddaji vlog za razpise. 

Na vašo željo lahko agencija:

A. Opravi celoten postopek pregleda razpisnih pogojev, prijave in 

oddaje vloge.

B. Izvede le posamezne segmente, ki od vas terjajo največ časa, 

stroškov in energije.

Agencija ima tudi vlogo zunanjega ocenjevalca, ki lahko objektivno 

oceni, ali je dokumentacija ustrezno pripravljena in kje so še 

možnosti za izboljšave. Je pa tudi svetovalec, ki naročnika usmerja, 

kako najbolje izkoristiti izhodišča in si povečati možnosti za 

nepovratna sredstva. 

»Kako izbrati agencijo, ki bo 
ustrezala prav našemu podjetju?«

Podjetja imajo specifične potrebe, zato je bistveno, da agencija 

razume, kaj je primarno poslanstvo vašega podjetja, kako delujejo 

vaši procesi in kje si lahko povečate možnosti za uspeh na razpisu.

Pomembno je, da agencija ne zavaja z nerealnimi pričakovanji zgolj, 

da pridobi naročnika. Njena naloga je, da z vami sodeluje in vas 

usmerja k tistim aktivnostim, ki so glede na vaše potrebe najbolj 

primerne.

Za uspešno prijavo na razpis je ključna temeljita priprava 

dokumentacije znotraj odmerjenih časovnih rokov. Učinkovitejši 

boste, če izberete agencijo, ki je že delala na istem ali podobnem 

razpisu in bila pri tem uspešna.
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! Pomoč ponudnikov programskih rešitev 
pri razpisih za proizvodna podjetja

Zaradi velikega zanimanja za aktualne razpise in kompleksnejšo 

naravo projektov, ki so predmet razpisov, vas vabimo, da 

povpraševanja za sodelovanje z nami oddate pravočasno.

Le na ta način lahko zagotovimo dovoljšnje kapacitete naših 

strokovnjakov za digitalizacijo in kakovostno obravnavo.

Kontaktirajte nas na:

T: (04) 28 131 03

M: prodaja.mit@saop.si

S: www.mit-ing.si

KONTAKT
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! Pomoč zunanje agencije pri razpisih za 
proizvodna podjetja

Vsebino priporočnika smo pripravili v sodelovanju z agencijo ALIAS 

PLUS d. o. o., ki podjetjem pomaga do nepovratnih sredstev in 

ugodnih kreditov na način, da za stranke opravi celoten postopek 

pregleda razpisnih pogojev, pripravo vloge in oddajo prijave ter 

končnega zahtevka za izplačilo. Torej vse tisto, kar pri naročniku 

zahteva največ časa, stroškov in energije.

Za pomoč pri izdelavi razpisne dokumentacije stopite v stik:

30

T: (05) 393 24 65

M: info@aliasplus.si

S: aliasplus.si

KONTAKT

mailto:info@aliasplus.si?subject=Razpis%20za%20digitalizacijo%20Proizvodnje%20(Prirocnik%20Saop)
https://aliasplus.si/
https://aliasplus.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.
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