AKTUALNI RAZPISI – maj 2022
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v
Republiki Sloveniji
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z
vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k
dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost
gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.
Cilj javnega razpisa je:
•

•
•
•
•

dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem
zagotavljanju trajnosti oziroma dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije
poslovanja,
višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje
slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih
verigah,
enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Skrajni roki za prispetje vlog:
•

za drugo odpiranje: 1. 10. 2022, do 12.00 ure.

Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023, do 12.00 ure.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na e-naslov: jrinvest@spiritslovenia.si.
Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/386

Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v
okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih
izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:
•
•

prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja
in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom,
spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih
institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja
produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva,
podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z
izdelki, procesi ali storitvami na trg,
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•

podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in
nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb.

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij,
usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu
vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali
izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za
uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki
in v predvidenih pogojih operativne uporabe.
Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta naslednja:
•
•

oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022,
oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

Dodatne informacije: RRINOO@spiritslovenia.si.
Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske
dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti)
za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z
visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev
odpornosti.
Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na
področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN - Nacionalnega
energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji
in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.
Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so
potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi
njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.
Skrajni rok za oddajo vlog je 18. 7. 2022.
Dodatne informacije: pilotiNOO@spiritslovenia.si.
Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/388
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Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju
aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih
2022/2023 (JP MLADI 2022/2023)
Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih
in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).
Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo
naslednje aktivnosti:
1. izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
2. izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov
podjetij ali drugih organizacij s strani mladih;
3. izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj
navedenih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za
vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z
večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem,
da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo
posameznih aktivnostih posebej.
Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2022/2023.
Rok za oddajo vlog je 13. maj 2022.
Dodatne informacije: mladi@spiritslovenia.si.
Povezava do razpisa in več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpis/389

P1 plus 2022 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Namen razpisa 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
· 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.
Podjetja lahko zaprosijo za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini
do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih
bodo predhodno odobrile banke.
Garancije SPS-a za podjetja predstavljajo ugodno zavarovanje bančnega kredita, hkrati pa bodo
podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 %,
odvisno od vrste garancije.
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Odprt do: 15.10.2022
Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=152

P1 COVID 2022 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Namen razpisa je zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP, z namenom omilitve posledic
epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Podjetja lahko zaprosijo za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini
do 100.000 EUR (za srednje velika podjetja do 200.000 EUR), z ročnostjo do 5 let in koriščenje
šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo
predhodno odobrile banke.
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije bodo podjetja deležna
tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %.
Odprt do: 20.10.2022
Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=151

Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«
Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje
registrirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021.
Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na
natečaj, registrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva
(vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira 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 100
(sto) najbolje ocenjenih.
Razpis bo odprt do vključno 20. 5. 2022, do 16.00 ure.
Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpis/387

Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala"
Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v
gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalnorazvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu
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gospodarstvu. Navedeni cilj bomo dosegli z dodelitvijo spodbud predvidoma 80 podjetjem v obliki
nepovratnih sredstev.
Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje
upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na
raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov.
2. rok za oddajo vlog: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022,13:00
Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje
velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 zaradi okrepitve
mednarodne konkurenčnosti MSP.
Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški
postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja
razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj
so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška
na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.
Višina sofinanciranja: največ do 13.136,76 EUR
Zadnji rok za oddajo vlog: 16.5.2022
Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpis/310

SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini
75.000 EUR
Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski
fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=147

SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki
težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=144
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Javni razpis za predfinanciranje projektov gospodarskih subjektov
Predfinanciranje projektov v obliki posojila. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči +
pribitek 1,20 % letno. Minimalna in maksimalna višina sredstev: 5.000 - 450.000 EUR, odplačilna dona
36 mesecev, moratorij 35 mesecev.
Razpisni roki: od 4.4.2022 do 31.12.22
Več informacij: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022038.pdf#page=55

Vavčerji
REVAV-17 - Vavčer za kibernetsko varnost/2
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=153

REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=150

REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137

REVAV-14-Vavčer za prototipiranje
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132

REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika
podjetja

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130

REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133

REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129

REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128
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REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127

REVAV-13- Vavčer za prenos lastništva
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126

Dodatne informacije glede vavčerjev in tudi ostalih državnih spodbud na področju podjetništva:
Točka SPOT Svetovanje Podravje, 02 / 333 13 85, spot.podravje@rra-podravje.si
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