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Ljubljana, 25. 1. 2022 

 

TRENUTNO ODPRTI RAZPISI MGRT Z ROKI ZA ODDAJO VLOG 
– možna prijava  
 

Nepovratna sredstva 

1. Javni razpis Krepitev blagovnih znamk  

Objavljen: 31. 5. 2019, rok za oddajo vlog: 3. 5. 2022 

Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način 
na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih 
produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih 
nivojih 

Cilj: višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih produktov slovenskih podjetij 
na tujih trgih in pozicioniranje proizvodov slovenskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti 

Upravičenci: MSP 

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; 

Višina sofinanciranja: dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti 
nižja od 30.000 EUR in ne višja od 100.000 EUR, 75% upravičenih stroškov 

Višina razpisanih sredstev: 4.700.000 EUR, Vzhodna kohezijska regija 

Izvajalec: SPIRIT 

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/319 

 

2. Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
v tujini v letih 2019-2022 

Objavljen: 16.11. 2018, rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022 

Namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini 
v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih 
trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu 

Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 EUR + 65,2 EUR/m2 ( 5-120 m2 ) 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: predvidoma 13.137,06 EUR 

Višina razpisanih sredstev: 6.400.000 EUR  

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: indiv-sejmi2019@spiritslovenia.si 

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-javni-razpis-za-sofinanciranje-
individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022 



 

3. Varovanje inovacijskega potenciala 

Objavljen: 1. 10. 2021, rok za oddajo vlog: 2. rok: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022, 13:00 
(CET) 

Namen: varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19. Predmet razpisa 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. 

Upravičeni stroški: sofinanciranje dela stroška plač (24% ARRS plače), de minimis 

Upravičenci: vsa podjetja 

Okvirna višina sredstev: do 9.999,00 EUR na zaposlenega 

 

Višina razpisanih sredstev: 7.000.000 EUR 

Obdobje upravičenosti stroškov: Obdobje upravičenosti stroškov se lahko prične največ osem 
(8) mesecev pred mesecem, v katerem je bila oddana vloga na ta javni poziv, vendar ne kasneje 
kot tri (3) mesece pred mesecem, v katerem je bila oddana vloga na ta javni poziv (kot datum 
pričetka se upošteva prvi dan meseca pričetka obdobja upravičenosti stroškov). Obdobje 
upravičenosti stroškov je največ 12 mesecev (neprekinjeno). 

Izvajalec: SPIRIT 

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376 

 

4. Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov 

Objavljen: 31.12. 2021, rok za oddajo vlog: 10.2.2022 

Namen: Krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno 
preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. 

Upravičeni stroški: SKLOP A-stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture, 
investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški neopredmetenih osnovnih 
sredstev. SKLOP B - Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture, investicije v opremo in druga 
opredmetena osnovna sredstva, stroški neopredmetenih osnovnih sredstev.  

Upravičenci: MSP, občine, javni zavodi 

Okvirna višina sredstev: 48.800.000 EUR 

Višina sofinanciranja: SKLOP A - do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je 
zgornja meja sofinanciranja do največ 8 mio EUR. SKLOP B - do 20 % upravičenih stroškov v 
primeru mikro in malih podjetij in do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij 

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju 

Izvajalec: MGRT 

Več o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-vlaganja-v-kakovostno-in-
trajnostno-preoblikovanje-slovenskega-turizma-za-krepitev-njegove-odpornosti/ 

 

 

 



 

5. Vavčerji:  
 
Z vavčerskim sistemom zagotavljamo razvojne spodbude nižjih vrednosti, torej pomoč pri izvedbi 
manjših projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij.  Postopek pridobitve subvencije v višini 
do 60 % upravičenih stroškov oz. do največ  9.999,99 EUR / vlogo je poenostavljen, 
administrativno nezahteven in hiter. Gre za podporo rasti in razvoju slovenskih podjetij na 
različnih vsebinskih področjih: 

 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128 

 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127 

 Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129 

 Vavčer za prenos lastništva 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=126 

 Vavčer za prototipiranje 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132 

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

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131 

 Vavčer za patente, modele, znamke 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=130 

 Vavčer za statusno preoblikovanje družb 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133 

 Vavčer za kibernetsko varnost 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=135 

 Vavčer za pridobitev certifikatov 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=138 

 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137 

 

Povratna sredstva 

1. Finančni instrumenti 2014 – 2020 

PODROČJA: RRI, MSP, ENERGETSKA PRENOVA in URBANI RAZVOJ 

Višina razpisanih sredstev: skupaj s finančnim vzvodom na voljo 379,5 milijonov EUR, od tega 
je trenutno razpoložljivo 118,7 milijonov EUR  

Upravičenci - določeni glede na področje: 

- MSP: start – up podjetja, MSP, samostojni podjetniki 

- RRI: mala, srednja in velika podjetja 

- Energetska prenova: oseba ožjega ali širšega javnega sektorja ali ESCO podjetja 

- Urbani razvoj: mestne občine (ustanovljene skladno z ZUODNO), občinski javni 
stanovanjski sklad, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki opravljajo s 
stavbami in/ali z javnimi površinami 

Več o razpisu: https://www.skladskladov.si 



 

 

2. Finančni instrumenti COVID-19 

Področja: MSP in RRI 

Višina razpisanih sredstev: skupaj s finančnim vzvodom 97,5milijonov EUR, od tega je je 
trenutno razpoložljivo22,8 milijonov EUR 

Namen: spodbujanje podjetij vseh velikosti k razvijanju in uvajanju tehnoloških in ne tehnoloških 
inovacij, vključno s podporo za odpravo posledic zdravstvene krize, ki jo je povzročil izbruh 
nalezljive bolezni COVID-19 

Upravičenci:  

- velika podjetja 

- samostojni podjetniki 

- mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 in 
niso podjetje v težavah, z najmanj 1 zaposlenim in ki poslujejo vsaj 6 mesecev z isto 
davčno številko 

Cilj: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje 
financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, omogočanje hitrega dostopa MSP-
jem do ugodnega financiranja podpora razvoju, raziskavam in inovacijam podjetij in pomoč 
nadaljnjemu uspešnemu delovanju tudi v času epidemije COVID-19 

Kontakt: Sklad skladov – telefon: 01 200 75 14; e-mail: sklad.skladov@sid.si 

Več o razpisu: https://www.skladskladov.si/covid19/posojila-za-financiranje-nalozb-v-raziskave-
razvoj-inovacije-rri-iz-sklada-skladov-covid-19  

 

 


