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NAJBOLJŠIH 

20 
v 2020



OD IZZIVOV K PRILOŽNOSTIM
Spoštovani, 

vsako leto se na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
sestavlja vrsto ukrepov in spodbud, ki tako ali drugače preidejo iz 
idej v realnost. Lani je bila predaja informacij in znanj okrnjena kot še 
nikoli prej, a vendar smo uspeli premakniti iglo v pravo smer in na te 
rezultate, ne glede na razmere v katerih smo se znašli, smo lahko vsi 
skupaj ponosni.  

Leto 2020 je leto sprememb. Ne da bi pričakovali, smo bili postavljeni 
pred izzive, ki so nas prisilili, da presežemo stare okvirje in stopimo v 
korak s časom in se mu prilagodimo. Kot nas uči znanost, je prilagajanje 
proces evolucije, za kar pa moramo razumeti ter upoštevati omejitve 
in priložnosti okolja. Tudi gospodarstvo prestaja največjo preizkušnjo 
v zadnjih desetletjih. Pomembni družbeni izzivi krojijo prihodnje 
usmeritve za razvoj družbe. 

Izzivi so nam ponudili tudi nove priložnosti. Tokrat se moramo vsi (tudi 
mi) držati smernic, ki smo jih do sedaj vedno dajali drugim – potrebno 
je biti inovativen. Poleg vseh ostalih podjetniških veščin, je eden izmed 
ključnih dejavnikov uspeha predvideti kako z boljšimi idejami ustvariti 
uspeh tudi, ko so časi težki in manj naklonjeni podjetnosti. 

Dokaz koraka v pravo smer je prav ta bilten, ki simbolično zajema najboljših 20 praks v letu 2020. Po eni strani ni 
pravično zatrditi, da je bilo v letu 2020 samo 20 uspešnih zgodb, po drugi pa si želimo z vzorčnim naborom uspešnih 
projektov pokazati, da se da uspeti in doseči uspešen zaključek projektov tudi v kriznem letu kot je 2020 in da je dobra 
ideja in razvojno naravnana miselnost vedno prava pot.  

Veseli nas, da je podjetništvo v Sloveniji pripravljeno na izzive in sposobno prilagoditi se novemu času in okolju. Če 
se ozremo v prihodnost, imamo v letu 2021 na voljo sredstva za realizacijo še tako zahtevnih projektov in upamo, da 
bo marsikomu ta bilten potisk v tisto pravo smer, da bomo lahko v naš naslednji bilten vključili čim več prodornih in 
inovativnih idej kot dober zgled, ki vleče. 

Vizija našega skupnega slogana: »Slovenija. Zelena. Ustvarjalna. Pametna.« naj se tako izpolni in Slovenijo na 
mednarodnem zemljevidu uveljavi kot konkurenčno državo, ki s pomočjo ustvarjalnega talenta ljudi razvija vrhunske 
pametne in zelene tehnologije in rešitve ter na ta način prispeva k boljšemu in bolj trajnostnemu svetu. 
Slovenskim podjetjem želim, da bi vedno našli dovolj poguma, tudi takrat, ko so na vašo pot postavljene velike ovire. 
Sprejmite te ovire kot del svoje poti, sprejmite jih kot izziv in bodite vztrajni, ko sledite svojim ciljem. Vedno verjemite 
v svoj uspeh! Obljubimo vam, da se bo država trudila vam stati ob strani. 

Zdravko Počivalšek,
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

N A J B O L Š I H  2 0  V  2 0 2 0

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) s številnimi ukrepi in razvojnimi spodbudami znatno pomaga 
slovenskemu gospodarstvu. Razvojne spodbude so predvsem namenjene: 
   spodbujanju raziskav in razvoja, 
   inovacijskim aktivnostim v podjetjih, 
   digitalizaciji in digitalni transformaciji oz. elektronskemu poslovanju, 
   podpori zagonskim podjetjem, 
   internacionalizaciji, 
   energetski učinkovitosti, 
   podjetniškim spodbudam malih vrednosti, 
   razvoju turizma, lesarstva, socialnega podjetništva in 
   skrbi ter razvoju ustreznega podpornega okolja.

V te namene skupaj s svojimi izvajalskimi organizacijami, z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovenskim podjetniškim 
skladom (SPS), Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS), Slovensko turistično organizacijo (STO) ter tudi SID, 
Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., ministrstvo vsako leto pripravi paleto nepovratnih in povratnih možnosti 
financiranja za raznolike projektne priložnosti slovenskih podjetij. 

Samo v letu 2020 smo gospodarstvu ponudili za 0,6 mrd € razvojnih spodbud, medtem kot bomo v letu 2021 
gospodarstvu ponudili najmanj za slabo 1 mrd EUR različnih možnosti sofinanciranja projektov. 

Konkretni sofinancirani projekti so odvisni od razvojnih potreb posameznega podjetja, ob upoštevanju namena, ciljev 
in zahtev ukrepa, s katerim država zagotavlja svojo podporno razvojno funkcijo. Ne glede na vsebinsko in časovno 
komponento ter zahtevnost izvedbe posameznega sofinanciranega projekta pa to za podjetja pomeni novo razvojno 
priložnost.

Stimulacija in podpora podjetjem, ki razmišljajo razvojno, je poslanstvo ministrstva. Verjamemo, da podjetjem 
pomagamo na poti, da stopijo iz poznanega okvirja in se dvignejo nad tisto, kar je po svoje že rutina poslovanja. 
Želja je postati boljši, razvijati inovativne in razvojne ideje, izboljšati poslovne procese in kompetence zaposlenih, biti 
učinkovitejši, vse to ob prepoznani odgovornosti do družbe in okolja. 

Pri tem želimo s podjetji pri izvajanju projektov vzpostaviti partnerski odnos in vsakršen uspeh podjetja predstavlja 
tudi uspeh ministrstva.

Najboljših 20 v 2020 je bilten s katerim predstavljamo izbor uspešnih projektov, ki so jih podjetja z našo pomočjo 
zaključila do leta 2020. V končni izbor so zajeti nekateri v celoti zaključeni projekti, ki so dosegli dogovorjene cilje in 
kazalnike in so primeri dobrega pogodbenega sodelovanja med podjetniško sfero in državo. 

S predstavljenim naborom želimo prikazati realne, oprijemljive zgodbe na zelo raznolikih projektnih področjih.  
Z javnostjo želimo deliti dobre zgodbe, ki so hkrati zgled dobre prakse.

Bilten Najboljših 20 v 2020 je pripravljen v času, ki za gospodarstvo z obzirom na COVID-19 krizo ni najbolj ugoden. 
Prav zato imajo dobre, pozitivne zgodbe dodatno težo. Tako kot opomnik za uspeh, kot za motivacijo za naprej. 

Prijetno branje vam želimo!
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R A Z I S K A V E  I N  R A Z V O J
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R A Z I S K A V E  I N  R A Z V O J

RAZVOJ MERILNE NAPRAVE 
Z DODANO FUNKCIJO KRMILJENJA
DEWESOFT

www.dewesoft.com/sl

Vrednost 
projekta

 1.035.000,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 362.250,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 1.035.000,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

ZASAVSKA

Razpis Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, Sklop 2: »Spodbude za 
raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«

Področje financiranja Raziskave in razvoj

Prednostna naložba 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem

Vrednost razpisa 15.800.000,00 €

Upravičenost stroškov Stroški plač, amortizacija opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
posredni stroški

Namen razpisa sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij 
ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do 
stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem 
okolju

Kaj financiramo stroški osebja in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev

Koliko financiramo velika podjetja: do 25% |  srednje velika podjetja: do 35% | mikro in mala 
podjetja: do 45%; višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega 
projekta mora znašati vsaj 100.000,00 € ter največ 500.000,00 €

Naziv prijavitelja Dewesoft d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Naziv projekta Razvoj merilne 
naprave z dodano 
funkcijo krmiljenja

Trajanje projekta 9.9.2016 - 31.12.2019

Področje pametne 
specializacije S4

5 – Tovarne 
prihodnosti

OPIS PROJEKTA:

Razvoj merilne opreme za spremljanje in 
analizo procesov ter možnostjo posega v proces 
z ekstremno hitrim odzivnim časom ter (npr. 
izklop naprav v času 0,1 tisočinke sekunde).

IZJAVA PODJETJA:

Na podlagi uspeha pri tem projektu se je 
podjetje prebilo tudi na področje testiranja 
raketnih motorjev, saj je ravno ta vrsta merilne 
tehnike bila tisti del opreme, ki je evropskemu 
proizvajalcu raketnih motorjev manjkal.
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R A Z I S K A V E  I N  R A Z V O J

RAZVOJ BREZZRAČNE - AIRLESS  
- 100 RECIKLABILNE EMBALAŽE
PLASTIKA VIRANT

www.plastika-virant.si/

Vrednost 
projekta

549.743,65 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 247.384,62 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

549.743,65 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

OSREDNJE-
SLOVENSKA

Razpis Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, Sklop 2: »Spodbude za 
raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«

Področje financiranja Raziskave in razvoj

Prednostna naložba 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem

Vrednost razpisa 15.800.000,00 €

Namen razpisa sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij 
ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do 
stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem 
okolju

Kaj financiramo stroški osebja in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev

Koliko financiramo velika podjetja: do 25% |  srednje velika podjetja: do 35% | mikro in mala 
podjetja: do 45%; višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega 
projekta mora znašati vsaj 100.000,00 € ter največ 500.000,00 €

Naziv prijavitelja Plastika Virant d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta Razvoj brezzračne 
- AIRLESS - 100 
reciklabilne 
embalaže

Trajanje projekta 9.9.2016 - 31.12.2019

Področje pametne 
specializacije S4

3 - Mreže za 
prehod v krožno 
gospodarstvo

OPIS PROJEKTA:

Zasnovali in izdelali smo nov inovativen sistem 
brezzračne embalaže, sestavljen iz minimalnega 
števila sestavnih delov, enoten v smislu 
uporabljenih materialov, v celoti primeren za 
recikliranje in cenovno ugodnejši/dostopnejši 
tudi podjetjem iz kozmetične in farmacevtske 
industrije. Izdelek ščiti vsebino pred stikom z 
zrakom in tako preprečuje kontaminacijo in 
oksidacijo vsebine.
Posebni dosežek: izdelek je dobitnik najvišjega 
priznanja za 38. Slovenski oskar za embalažo 
2020, ki ga podeljuje Gospodarske zbornice 
Slovenije v sklopu strokovnega ocenjevanja žirije 
natečaja. 

IZJAVA MGRT:

S pomočjo EU sredstev je podjetje razvilo 
inovativni izdelek iz 100% reciklabilne plastike s 
katerim želijo dolgoročno vplivati na zmanjšanje 
plastičnih odpadkov.
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R A Z I S K A V E  I N  R A Z V O J

OPTIMIZACIJA PRETVORBE ENERGIJE ZA  
ZMANJŠANJE DELEŽA RABE FOSILNIH GORIV  
Z VODIKOM PRI INDUSTRIJSKEM TALJENJU STEKLA

RC ENEM NOVI MATERIALI

www.rc-enem.si/operh2/ 

Vrednost 
projekta

 4.081.433,93 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 1.467.458,22 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 3.846.516,50 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

ZASAVSKA

Razpis Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: pretvorba, distribucija 
in upravljanje energije«

Področje financiranja Raziskave in razvoj

Prednostna naložba 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim 
izobraževalnim sektorjem

Vrednost razpisa 7.400.500,00 €

Upravičenost stroškov Stroški plač, amortizacija opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
posredni stroški

Namen razpisa podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo 
pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje 
oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev 
v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne 
specializacije Pametna mesta in skupnosti, fokusno področje Pretvorba, 
distribucija in upravljanje energije.

Kaj financiramo Stroški plač, amortizacija opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev,  
posredni stroški

Koliko financiramo velika podjetja: do 25% |  srednje velika podjetja: do 35% | mikro in mala 
podjetja: do 45%; višina sofinancirnja upravičenih stroškov posamezne 
operacije lahko znaša največ 2.500.000,00 € in ne manj kakor 500.000,00 €

Naziv prijavitelja RC ENEM Novi 
Materiali d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Konzorcijski partnerji  
v projektu

Steklarna Hrastnik d.o.o., 
ISKRA d.o.o., Petrol d.d.

Naziv projekta Optimizacija 
pretvorbe energije 
za zmanjšanje 
deleža rabe fosilnih 
goriv z vodikom pri 
industrijskem taljenju 
stekla

Trajanje projekta  1.7.2017 - 31.12.2020

Področje pametne 
specializacije S4

1 - Pametna mesta in 
skupnosti

OPIS PROJEKTA:

Razvoj popolnoma nove tehnološke rešitve  
za industrijsko taljenje stekla  z uporabo 
vodika  ter sklopitev lastne proizvodnje vodika 
z obnovljivimi viri energije. Pilotna postavitev 
sistema je izvedena na industrijskem primeru  
v proizvodnem okolju Steklarne Hrastnik.

IZJAVA PODJETJA:

Sofinanciranje tega projekta nam je omogočilo 
razvoj novih tehnologij za dekarbonizacijo 
energijsko intenzivne steklarske industrije, 
ki bodo ključne za doseganje ciljev EU za 
zmanjšanje emisij TGP do leta 2030.
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R A Z I S K A V E  I N  R A Z V O J

FLEKSIBILNI MODULARNI SKORAJ  
NIČ ENERGIJSKI OBJEKT
REM

www.rem.si/fleksibilni-modularni-skoraj-
nic-energijski-objekt-flexmodnzeb/ 

Slika 2: Prvi pasivni modularno zasnovani vrtec v Sloveniji v kraju 
Šentlovrenc (uporabljene so rešitve razvite tekom projekta)

Slika 1: Prototip modularno zasnovanega skoraj nič-energijskega objekta

Vrednost projekta  
s tujim partnerjem

 849.000,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 222.250,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 444.500,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

Jugovzhodna

Razpis Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2017

Področje financiranja Raziskave in razvoj

Prednostna naložba 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem

Vrednost razpisa 5.282.528,69 €

Upravičenost stroškov Stroški plač, amortizacija opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
posredni stroški

Namen razpisa Namen razpisa je spodbujanje vključevanja podjetij (ki svojo dejavnost izvajajo 
na območju Republike Slovenije) v mednarodne EUREKA projekte, v obliki 
subvencije za raziskovalno–razvojne aktivnosti in tako podjetjem omogočiti, 
da lahko ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi.

Kaj financiramo Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški uporabe osnovnih 
sredstev, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni 
stroški.

Naziv prijavitelja REM d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Tuji partner v projektu Piva Group S.p.A.

Naziv projekta Fleksibilni 
modularni skoraj 
nič energijski objekt

Trajanje projekta  1.2.2018 – 31.1.2020

Področje pametne 
specializacije S4

2 - Pametne 
zgradbe in dom z 
lesno verigo

OPIS PROJEKTA:

Razvoj modularne bivanjske enote z visoko 
energetsko učinkovitostjo.
Kot pomembnejši rezultat projekta lahko 
izpostavimo namensko razvito inovativno 
pasivno okno s pridobljenim certifikatom 
Passivhaus inštituta in razviti zrakotesni spoj med 
modularnimi enotami. Za razviti sistem tesnjenja 
je bila vložena evropska patentna prijava, s 
strani Gospodarske zbornice Slovenije pa je bila 
inovacija nagrajena s srebrnim priznanjem.

IZJAVA PODJETJA:

Sofinanciranje projekta je bistveno skrajšalo 
čas razvoja in čas do vstopa izdelka na trg. Na 
podlagi projekta je podjetje vzpostavilo nova 
partnerstva z razvojno raziskovalno sfero ter 
pridobilo na prepoznavnosti podjetja.

Koliko financiramo Sofinancira se projekte v 
višini, 40 % upravičenih 
stroškov za velika 
in 50 % upravičenih 
stroškov za mikro, 
mala in srednje velika 
podjetja. Za projekte, 
ki se bodo izvajali 
v Kohezijski regiji 
zahodna Slovenija velja 
omejitev sofinanciranja, 
in sicer največ 
100.000,00 € na leto 
(12 mesecev izvajanja 
projekta).
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P O D J E T N I Š T V O

SIO-PTP-2018-19
PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK

www.primorski-tp.si

Vrednost 
projekta

 457.168,08 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 457.168,08 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

457.168,08 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORIŠKA

Razpis Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja  
v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«

Področje financiranja Podjetništvo

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno  
s podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 6.600.000 €

Upravičenost stroškov Stroški plač, amortizacija opreme, stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
posredni stroški

Namen razpisa Financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru 
subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo z izvedbo sofinanciranih 
aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast 
in razvoj podjetij. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko 
motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, 
mentoriranjem, zagotavljanjem pomoči prek zunanjih ekspertov in z 
upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Kaj financiramo stroški izvajanja storitev (stroški dela, stroški zunanjih izvajalcev, posredni 
stroški izvajanja) subjektov inovativnega okolja 

Koliko financiramo 100% | Maksimalna vrednost sofinanciranja: 600.000,00 €

Naziv prijavitelja Primorski 
tehnološki park 
d.o.o.

Naziv projekta SIO-PTP-2018-19

Trajanje projekta 1.1.2018 – 31.12.2020

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je izvajanje brezplačnih 
aktivnosti za inovativne potencialne podjetnike 
(inovativni posamezniki, dijaki, študenti, 
pedagoški delavci, raziskovalci) ter za nova 
in obstoječa inovativna podjetja »start up«. 
Izvajajo se promocijsko motivacijskimi dogodki, 
tematskimi delavnicami, mentoriranjem,  
z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in 
ostalimi podpornimi storitvami.

IZJAVA PODJETJA:

V samo dveh letih so podjetja vključena v 
projekt ustvarila 152 novih zaposlitev. Deset 
najuspešnejših podjetij od teh v povprečju 
dosega 2x višjo dodano vrednost na zaposlenega 
od slovenskega povprečja. Start-up podjetja 
zajeta v projekt so prejela tudi številna 
mednarodna priznanja.

GoStartup klub: vodena srečanja podjetnikov domače  
podjetniške skupnosti z namenom reševajna skupnih izzivov

Izvajanje tematskih delavnic iz poglobljenih podjetniških znanjIzvajanje individualnega mentoriranja
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P O D J E T N I Š T V O

CLUTCHX - PRVI AVTOMATIZIRAN SISTEM/ 
AKTUATOR ZA STISK SKLOPKE V AVTOMOBILU
MME MOTORSPORT

www.mme-motorsport.com/en/projects

Vrednost 
projekta

 74.125,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 54.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

72.475,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORENJSKA

Razpis Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018

Področje financiranja Podjetništvo

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno  
s podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 2.160.000,00 €

Namen razpisa Spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih 
start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji 
proizvodov, procesov in storitev.

OPIS PROJEKTA:

V projektu je bil razvit »ClutchX«, avtomatiziran 
sistem oz. aktuator, ki samostojno upravlja s 
sklopko v avtomobilu z ročnim menjalnikom. 
Primarno omogoča vožnjo invalidom, primeren 
pa je tudi za vgradnjo v dirkalne avtomobile in 
formule, kjer prostora za tretje pedalo (sklopko) 
ni. Produkt je podjetje predstavilo na 2 največjih 
avtomobilskih sejmih v Veliki Britaniji in je pri 
tem zaznalo veliko zanimanje trga.

IZJAVA PODJETJA:

Sofinanciranje je bistveno vplivalo na razvoj 
podjetja, saj smo s pomočjo prejetih sredstev, 
kasneje razvili še številne druge rešitve in 
produkte.

Naziv prijavitelja MME  
Motorsport d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta ClutchX - prvi 
avtomatiziran sistem/
aktuator za stisk 
sklopke v avtomobilu

Trajanje projekta 1.9.2017 – 31.12.2020

Kaj financiramo Stroški opreme in 
drugih opredmetenih 
in neopredmetenih 
osnovnih sredstev, stroški 
storitev zunanjih izvajalcev 
(stroški mentoriranja, 
testiranja, programiranja, 
intelektualne zaščite, 
izdelave prototipov),  
stroški informiranja in 
stroški plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom na 
projektu.
Posredni (operativni) 
stroški.

Koliko financiramo Do 100 %
Maksimalna odobrena 
višina sofinanciranja 
(subvencije) posameznega 
projekta je do 54.000 € 
na podjetje v treh letih 
delovanja
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P O D J E T N I Š T V O

ZAGON ŠTARTNIKA ZA RAZVOJ  
IN KOMERCIALIZACIJO FLEKSIBILNIH  
ROBOTSKIH CELIC FLEXIDO
FLEXIDO

www.flexido.eu

Vrednost 
projekta

 80.846,88 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 54.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

75.126,88 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

PRIMORSKO-
NOTRANJSKA

Razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)

Področje financiranja Podjetništvo

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 2.160.000,00 €

Namen razpisa Spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih 
start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji 
proizvodov, procesov in storitev.

Kaj financiramo Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroški investicij 
v neopredmetena sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški 
informiranja in komuniciranja, stroški plač, posredni (operativni) stroški.

Koliko financiramo Do 100 %
Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posameznega 
projekta je do 54.000 € na podjetje v treh letih delovanja

Naziv prijavitelja Flexido d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Zagon štartnika 
za razvoj in 
komercializacijo 
fleksibilnih robotskih 
celic Flexido

Trajanje projekta 24.11.2016 - 31.12.2019

OPIS PROJEKTA:

Izdelava prototipa robotskih celic FLEXIDO, za 
posodobitev proizvodnje na CNC strojih. Njihova 
prednost pred konkurenco je izmenljiv postajni 
sistem, ki omogoča avtomatizacijo na različnih 
strojih in za različne dele ter spreminja čas v zelo 
kratkem obdobju. Celice so zelo kompaktne in 
zasedajo malo prostora.

IZJAVA PODJETJA:

Podjetje FLEXIDO se zahvaljuje za priložnost in 
zaupanje, ki nam jih je izkazal podjetniški sklad 
in nam omogočili zagon podjetja. Predvsem 
moramo pohvaliti usmeritve in mehanizme s 
kateri podjetniški sklad usmerja mlada podjetja 
in jih vodi na pot  inovativnega poslovanja. 
Postati podjetnik je enostavno, obstati podjetnik 
težko, prenehati biti podjetnik pa skoraj 
nemogoče.
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P O D J E T N I Š T V O

PAMETNA ZIDANA GRADNJA
MASIVNA PASIVNA

www.mphisa.si

Vrednost 
projekta

 116.414,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 42.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

116.414,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

OSREDNJE-
SLOVENSKA

Razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B)

Področje financiranja Podjetništvo

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 1.680.000,00 €

Namen razpisa Spodbujanje ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij v prvi razvojni 
fazi ter razvoj podprtih podjetij, uspešen prenos razvojnih idej podjetnih 
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme, ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju 
in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Kaj financiramo Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove 
opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, posredni 
(operativni) stroški 

Koliko financiramo 100 % | Maksimalna vrednost sofinanciranja: 42.000 EUR na podjetje v treh 
letih delovanja

Naziv prijavitelja Masivna  
pasivna d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Pametna zidana 
gradnja

Trajanje projekta 1.10.2015 - 31.12.2017

OPIS PROJEKTA:

Operacija predstavlja razvoj in začetek izvajanja 
storitev gradnje montažnih zidanih pasivnih hiš 
na funkcionalni ključ (Pametna zidana gradnja). 
Podjetje želi konkurirati segmentu lesenih 
montažnih pasivnih hiš, ki cenovno in časovno 
ponuja prednosti pred gradnjo zidane hiše. Gre 
predvsem za optimizacijo postopkov in nove 
tehnologije v zvezi s proizvodnjo potresno varnih 
zidov v hali, nove metode vgrajevanja instalacij, 
vgradnje stavbnega pohištva in izdelave stikov.

IZJAVA PODJETJA:

Ko je podjetje v začetni fazi, ko nima razvitega 
trga/prilivov so nepovratna sredstva izjemnega 
značaja. Mi smo to izkoristili na najboljši možni 
način. Tudi s pomočjo teh sredstev smo danes na 
mestu, kjer družbi, državi in strankam vračamo 
vse to v drugi obliki. Hvala vam še en krat za 
sodelovanje in pomoč.
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I N T E R N A C I O N A L I Z A C I J A

www.skylabs.si

Vrednost 
projekta

4.486,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 2.539,80 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

4.233,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

PODRAVSKA 

OPIS PROJEKTA:

S projektom je podjetje Skylabs v sodelovanju 
z vesoljsko agencijo ESA končalo razvoj 
ključne tehnologije za cenovno sprejemljivejše 
načrtovanje elektronskih podsistemov satelitskih 
platform naslednje generacije. Razvito majhno 
programsko procesno jedro PicoSkyFT zanesljivo 
blaži napake oz. negativne vplive radiacijskih 
vplivov. Razvita tehnologija je priložnost in 
osnova za nadaljnji razvoj visoko zanesljivih 
sistemov za varnostno kritične aplikacije v 
različnih gospodarskih panogah, medtem ko 
so obstoječi podsistemi uporabni tudi npr. na 
brezpilotnih letalnikih ali na brezpilotnih vozilih, 
tudi vodnih.

IZJAVA PODJETJA:

Pridobljeno znanje nam je omogočilo prenos 
vesoljske tehnologije v ostale gospodarske 
panoge in področja. Ponosni smo, da smo  
z razvito tehnologijo omogočili tudi uporabnost 
v vsakdanjem življenju (npr. detektor tipa perila), 
v kmetijstvu (npr. IoT sonda za oceno kvalitete 
obdelovane površine in okolice), v medicini (npr. 
pametne rehabilitacijski pripomočki), v nuklearni 
industriji (npr. komunikacijski podsistem za 
zajem podatkov v ciklotronu) ter v obrambni 
industriji (UxV). Tudi s pomočjo sofinanciranega 
projekta smo postali osredji igralec na nišnem 
trgu elektronskih sklopov za majhne satelite.

Naziv prijavitelja Skylabs d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta EVAV2-20/00029 
(Vavčer za patente, 
modele, znamke)

Trajanje projekta 1.1.2019 - 29.4.2020

EVAV2-20/00029 (VAVČER 
ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE)
SKYLABS

Razpis Vavčerji za internacionalizacijo kot primer celovitega sistema enostavnih 
vavčerskih spodbud malih vrednosti za MSP 2019-2023

Področje financiranja Podjetništvo - internacionalizacija

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno  
s podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 7.500.000,00 €

Namen razpisa Izboljšati pogoje in spodbujati širitev poslovanja na tuje trge in doseči večjo 
geografsko razpršenost slovenskega izvoza

Kaj financiramo Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, vavčer za udeležbe na mednarodnih 
forumih, vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, vavčer za 
skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, vavčer 
za patente, modele, znamke, vavčer za certifikate kakovosti

Koliko financiramo Do 60 % upravičenih stroškov, vendar največ 9.999 EUR za posamezen 
vavčer oz. do 30.000 EUR/letno za več različnih vavčerjev.

Napajalni podsistem 160Wh

SDR komunikacijski sprejemno-oddajni podsistemRačunalnik na krovu s PicoSkyFT procesorjem
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D I G I T A L I Z A C I J A

DIGITALNA TRANSFORMACIJA  
PODJETJA LUMAR IG D.O.O.
LUMAR INŽENIRING

www.lumar.si/novica/lumar-razvojni-projekti

Razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)

Področje financiranja Digitalizacija

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno  
s podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 12.400.000,00 €, vzhodna kohezijska regija

Namen razpisa Spodbuditi rast in razvoj podjetij preko vlaganj v uporabo digitalnega 
poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, v dvig 
upravljavskih kapacitet, v vpeljavo digitalnih poslovnih modelov, v izvedbe 
investicij za namene digitalne preobrazbe ter s tem v povečanje dodane 
vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Kaj financiramo Stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški 
storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za zaposlene, ki delajo na projektu, posredni stroški.

Koliko financiramo do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov 
upravičenca je od najmanj 30.000,00 € do največ 100.000,00 €

Vrednost 
projekta

 146.978,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 75.382,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

125.638,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

PODRAVSKA

Naziv prijavitelja Lumar 
Inženiring d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Naziv projekta Digitalna 
transformacija 
podjetja Lumar  
IG d.o.o.

Trajanje projekta 18.11.2019 – 31.12.2020

Nov način predstavitve hiš Lumar

OPIS PROJEKTA:

S projektom je Lumar IG, d.o.o., realiziralo enega 
ključnih projektov svoje celovite trajnostne 
digitalne strategije. Uvedlo je nekatere digitalne 
prakse v svoj delovni proces, s katerimi je v podjetju 
vzpostavilo sodoben in učinkovit poslovni model 
ter procese, ki pozitivno vplivajo tudi na kupce, 
poslovne partnerje, zaposlene, na okolje in družbo.

IZJAVA PODJETJA:

Učinki digitalizacije bodo v našem podjetju vidni 
še prihodnje, vendar pa projekt že sedaj ustvarja 
prihranke s hitrejšim poslovnim odločanjem in z 
avtomatizacijo procesov in s tem z optimizacijo 
porabljenega časa. Prav tako nam digitalizirani 
monitoring procesov zagotavlja ključne informacije, 
potrebne za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti. 
Z namenom trajnostne in uspešne dolgoročne 
rasti za naprej želimo dodatno krepiti investicije 
v nadgradnjo naše IT infrastrukture, dodatno 
okrepiti kibernetsko varnost v podjetju in izboljšati 
informacijsko varnost na nivoju uporabnika.
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L E S

MSP2.0 SAMOSTOJEČI NAMIZNI 
NOGOMET
MIZARSTVO CVELBAR

www.mizarstvo-cvelbar.si

Vrednost 
projekta

 151.081,91 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 67.986,86 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

151.081,91 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

JUGOVZHODNA

Razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Področje financiranja Les

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 5.045.389,08 €

Namen razpisa Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev 
na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 
%). Javni razpis je namenjen spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo 
dodano vrednostjo, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti 
na zaposlenega v MSP, spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo 
prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Kaj financiramo Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih 
strojev, novih proizvodnih zgradb), stroški nakupa neopredmetenih osnovnih 
sredstev (npr. nakup programske opreme), stroški plač novo zaposlenih.

Koliko financiramo Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Vzhodna Slovenija: Srednja - največ 35% | mikro in mala - največ 45%
Zahodna Slovenija: Srednja - največ 25% | mikro in mala - največ 35%

Naziv prijavitelja Mizarstvo  
Cvelbar d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta MSP2.0 Samostoječi 
namizni nogomet

Trajanje projekta 1.9.2017 - 31.12.2018

OPIS PROJEKTA:

Razvoj izdelka katerega celotna konstrukcija 
je izdelana iz slovenskega masivnega lesa. Je 
estetsko dovršeni izdelek s katerim postane 
prostor živahnejši in atraktivnejši; gre za izdelavo 
ročnega nogometa.

IZJAVA PODJETJA:

Z subvencijo je podjetje izboljšalo tehnologijo 
obdelave lesa in zato lahko trgu ponudi širši 
asortima izdelkov. Z novo tehnologijo lahko 
podjetje doseže večjo prepoznavnost izdelka, 
trdnost same nosilne konstrukcije ter lepši 
vizualni izgled izdelka.
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L E S

www.permiz.si/projekti

Vrednost 
projekta

 463.783,97 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 197.795,30 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

381.779,39 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

OSREDNJE-
SLOVENSKA

Naziv prijavitelja Permiz d.o.o. 
Grosuplje

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta Samozadostni modul

Trajanje projekta 29.8.2016 - 31.12.2017

SAMOZADOSTNI MODUL
PERMIZ

Razpis Spodbude za MSP v lesarstvu

Področje financiranja Les

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 5.880.000,00 €

Namen razpisa Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave 
lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski 
učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti 
na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi.

Kaj financiramo Stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih 
izvajalcev, stroški dela in posredni stroški.

Koliko financiramo Vzhodna regija 75 %, 
Zahodna regija 70 %
Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 € (minimalno 50.000 €)

OPIS PROJEKTA:

Lesena modularna bivalna enota je zasnovana v 
sodelovanju med OFIS arhitekti & Permiz, C+C, 
C 28 in AKT za ekstremne klimatske pogoje in je 
lahko umeščena v različna ekstremna območja 
ter tja transportirana in pritrjena na enostaven 
način. Uporablja se lahko kot počitniško 
enoto, drevesno hiško ali kot bivak namenjen 
kratkotrajnem bivanju za potrebe raziskav, 
turizma in pohodništva.

IZJAVA PODJETJA:

Podjetje je s predstavitvijo in promocijo 
samozadostnega modula  povečalo svojo 
prepoznavnost na slovenskem trgu in v tujini 
in postalo prepoznavno kot razvojno naravnan, 
inovativen, kakovosten in zanesljiv proizvajalec 
notranje opreme ter vrat za zasebne in poslovne 
prostore ter inovativnih bivalnih enot iz lesa.
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.crnomelj.si

www.crnomelj.si/item/6604-zakljucek-gradnje-
ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-poslovni-

coni-tris-kanizarica-2-del-ceste-b1-g3-in-g

Vrednost 
projekta

571.432,10 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 405.965,88 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 491.111,62 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

JUGOVZHODNA

Naziv prijavitelja Občina Črnomelj

Naziv projekta Ekonomsko 
poslovna 
infrastruktura v 
Poslovni coni TRIS 
Kanižarica 2.

Trajanje projekta 18.1.2018 – 31.12.2020

EKONOMSKO POSLOVNA  
INFRASTRUKTURA V POSLOVNI CONI  
TRIS KANIŽARICA 2.
OBČINA ČRNOMELJ

Razpis Dogovori za razvoj regij EPI

Področje financiranja Regionalni razvoj

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 37.170.946,64 €

Namen razpisa Sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014–2020 v 12 
razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne 
zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih.

Kaj financiramo Stroški gradnje, opreme, obveščanja in informiranja, stroški zunanjih izvajalcev.

Koliko financiramo 100% | Maksimalna vrednost sofinanciranja: omejitve ni, min. je 300.000 €  
z DDV

OPIS PROJEKTA:

Zgrajeni so bili trije odseki cest z vso pripadajočo 
infrastrukturo (kanalizacija, javna razsvetljava, 
vodovod ter pločniki). Z novo pridobljeno poslovno 
infrastrukturo so se izboljšali pogoji za razvoj 
poslovne dejavnosti, saj ta omogoča gospodarsko 
rast in nova delovna mesta, spodbujanja nastajanje 
in rast podjetij ter razvoj komunalno-logistične 
infrastrukture v Občini Črnomelj, ki drugače spada 
med problemska območja. 

IZJAVA PODJETJA:

S pomočjo EU sredstev se je postavila osnovna 
infrastruktura, ki sedaj privablja nova podjetja in 
investitorje, kar na dolgi rok zagotavlja samostojno 
rast in razvoj poslovne dejavnosti ter ustvarjal 
dodatna delovna mesta na območju Občine.



3332

R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.ravne.si/objava/257275 

Vrednost 
projekta

1.571.750,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

1.176.376,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

1.272.264,27 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

KOROŠKA

Naziv prijavitelja Občina Ravne na 
Koroškem

Naziv projekta Izgradnja mrežnega 
podjetniškega 
inkubatorja Koroška 
– MPIK3

Trajanje projekta 5.6.2019 - 31.12.2020

OPIS PROJEKTA:

Zgrajen je bil nov Mrežni podjetniški inkubator 
Koroška - MPIK 3 RAVNE NA KOROŠKEM, ki skupaj 
šteje šest novih poslovno-industrijskih enot in 26 
novih parkirnih mest.

IZJAVA PODJETJA:

Z EU sredstvi je občina izgradila inkubator in 
pridobila šest novih prepotrebnih enot za bodoče 
inkubirance. Z ukrepom se je ustvarilo dodatno 
podporno okolje za razvoj malega gospodarstva 
in podjetništva v občini, ter širše v Koroški regiji.

IZGRADNJA MREŽNEGA  
PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA  
KOROŠKA – MPIK3
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Razpis Dogovori za razvoj regij EPI

Področje financiranja Regionalni razvoj

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 37.170.946,64 €

Namen razpisa Sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014–2020 v 12 
razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne 
zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih.

Kaj financiramo Stroški gradnje, opreme, obveščanja in informiranja, stroški zunanjih izvajalcev.

Koliko financiramo 100% | Maksimalna vrednost sofinanciranja: omejitve ni, min. je 300.000 €  
z DDV
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.brezovica.si

Vrednost 
projekta

 42.765,81 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 28.202,46 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

35.253,07 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

OSREDNJE-
SLOVENSKA

Naziv prijavitelja Občina Brezovica

Konzorcijski partnerji 
v projektu

Krajinski park 
Ljubljansko barje, 
Javni zavod RS za 
varstvo kulturne 
dediščine, Športno 
kulturno turistično 
društvo Lokvanj, 
Zavod RS za varstvo 
narave

Naziv projekta Ureditev turistično 
informativnega 
paviljona na Sv. Ani

Trajanje projekta 1.10.2017 - 31.3.2019

UREDITEV TURISTIČNO  
INFORMATIVNEGA PAVILJONA  
NA SV. ANI
OBČINA BREZOVICA

Razpis Strategija lokalnega razvoja (CLLD)

Področje financiranja Regionalni razvoj

Prednostna naložba 9.5. Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Vrednost razpisa 37.500.000 €

Namen razpisa Spodbujanje socialne aktivacije prebivalstva na lokalni ravni s 4 ukrepi: 
spodbujanje nastanka delovnih mest (podjetništvo), varovanje okolja, 
zmanjšanje tveganja revščine, deinstitucionalizacija

Kaj financiramo Stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih izvajalcev, 
materialni stroški, informiranja in obveščanja.

Koliko financiramo 80 %

https://www.brezovica.si/ureditev-turisticno-
informativnega-paviljona-na-sv-ani

OPIS PROJEKTA:

Urejen je bil turistično-informativni paviljon na 
Sv. Ani, eni izmed priljubljenih turističnih točk 
v Občini Brezovica. Idejno zasnovo objekta je 
izdelala Fakulteta za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani, pri vsebinah informacijskih tabel, ki 
predstavljajo naravno in kulturno dediščino 
območja, pa so sodelovali še ostali konzorcijski 
partnerji ZRSVN, Javni zavod KPLB ter ZVKDS. 
Namen projekta je bil z opremljanjem turističnih 
območij z izobraževalnimi vsebinami prispevati 
k razvoju turizma in prostora za boljšo kvaliteto 
bivanja prebivalcev.

IZJAVA PODJETJA:

Ureditev nove turistične infrastrukture je 
prispevala k razvoju turizma kot tudi ohranjanju 
naravne in kulturne dediščine ter okolja. Zato 
Občina namerava s pomočjo dodatnih EU 
sredstev urediti podobne objekte na sorodnih 
lokacijah, saj želi graditi na širši prepoznavnosti 
po tovrstni prezentacijski infrastrukturi v Občini.
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.obcina-crensovci.si/objava/313351 

Vrednost 
projekta

 71.885,40 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 51.871,51 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

64.839,39 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POMURSKA

NAMEN PROJEKTA 
Vzpostavitev trajnostnih razvojnih, organizacijskih in 
izvedbenih skupnostnih struktur za nadaljnji 
trajnostni razvoj in permanentno implementacijo 
integrativnih skupnostnih programov in storitev, ki 
bodo pomembno prispevali:  
 

 k izboljšanju kvalitete življenja podeželskega 
prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju,  

 k izkoreninjanju revščine in socialne izključenosti 
ter  

 k večgeneracijskemu sodelovanju in družbeni 
solidarnosti. 

 
 

  

AKTIVNOSTI 
 raziskava potreb in želja starejše populacije po 

skupnostnih socialnih storitvah; 
 adaptacija objekta nekdanjega vrtca v Črenšovcih 

in nakup opreme; 
 pilotni projekt skupnostne socialne oskrbe 

starejših na domu; 
 delavnice/srečanja za promocijo zdravega 

življenjskega sloga ter večgeneracijskega 
sodelovanja; 

 študijski krožki Bilje in šiba s ciljem ohranjanja 
podeželske nesnovne kulturne dediščine; 

   

 

 predavanja o socialnem podjetništvu in socialnih 
inovacijah kot razvojni možnosti in priložnosti; 

 informativno promocijska akcija »Pozdrav 
jeseni« s poudarkom na medgeneracijskem 
sodelovanju: delavnice »Mam'ca so mi šepnuli«, 
»Skrbimo za planet zemljo« in »Pozdrav jeseni s 
pesmijo in plesom«;  

 

 razstava lokalnih rokodelcev in ustvarjalcev; 
 svečana otvoritev Večgeneracijskega centra v 

Črenšovcih. 

 

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta so bile razvite skupnostne 
storitev za starostnike s podeželja, ki so se 
izvajale bodisi na njihovih domovih (socialna 
oskrba na domu) bodisi v bližini kraja njihovega 
prebivanja. Posebna pozornost je bila namenjena 
tudi promociji zdravega življenjskega sloga, 
večgeneracijskega sodelovanja ter socialni 
aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju 
prostovoljstva in socialnega podjetništva. 

IZJAVA PODJETJA:

Z EU sredstvi je bilo mogoče začeti izvajati 
aktivnosti za čim daljše kvalitetno bivanje starejših 
na svojem domu in v domačem okolju (v skladu 
s priporočili Evropske komisije) ter doprinesti k 
zdravemu in aktivnemu staranju. Omogočena 
je bila izboljšana kvaliteta življenja socialno 
izključenih starostnikov in hkrati zagotovljena 
finančna razbremenitev socialno-zdravstvenih 
sistemov.

RAZVOJ INTEGRATIVNIH  
SKUPNOSTNIH STORITEV (INTEGRAST)
OBČINA ČRENŠOVCI

REZULTATI 
 pilotni večgeneracijski center IntegRast v 

Črenšovcih; 
 inovativno, integrativno čezsektorsko partnerstvo: 

Skupnostna razvojna mreža IntegRast; 
 socialna aktivacija na področju prostovoljstva: 

Skupnostna prostovoljska mreža IntegRast; 
 novo delovno mesto za osebo iz ranljive ciljne 

skupine; 
 predlog razvojnega modela skupnostnih storitev za 

socialno oskrbo in socialno vključevanje starejših 
oseb; 

 idejni načrt arhitekturnih rešitev za bodoče investicijske 
naložbe v objekte in opremo s pomočjo katerih se bodo 
izvajale nove skupnostne storitve za starejše po 
zaključku predmetnega projekta. 

 
 

 

O PROJEKTU 
 

 

 

IntegRast – razvoj integrativnih skupnostnih 
storitev 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 

 

 
 

POVEZAVE: 
 
Evropska kohezijska politika v Sloveniji:  
http://www.eu-skladi.si/ 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 
http://www.mgrt.gov.si/ 
 
LAS pri dobrih ljudeh 2020: 
http://www.las-pdl.si/aktualno/                      

 

                        Črenšovci, 2018 

 

 
 
VEČGENERACIJSKO 
SODELOVANJE: INTEGRAST - 
INTEGRACIJA ZA RAST IN 
RAZVOJ 

 
 
 
»Imamo dve roki. Eno, s katero pomagamo sebi in 
drugo, s katero pomagamo drugim.« 

                                                                          (A. Hepburn) 
 

 

 
IntegRast – Razvoj integrativnih skupnostnih storitev 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika 

Slovenija. 
 

REZULTATI 
 pilotni večgeneracijski center IntegRast v 

Črenšovcih; 
 inovativno, integrativno čezsektorsko partnerstvo: 

Skupnostna razvojna mreža IntegRast; 
 socialna aktivacija na področju prostovoljstva: 

Skupnostna prostovoljska mreža IntegRast; 
 novo delovno mesto za osebo iz ranljive ciljne 

skupine; 
 predlog razvojnega modela skupnostnih storitev za 

socialno oskrbo in socialno vključevanje starejših 
oseb; 

 idejni načrt arhitekturnih rešitev za bodoče investicijske 
naložbe v objekte in opremo s pomočjo katerih se bodo 
izvajale nove skupnostne storitve za starejše po 
zaključku predmetnega projekta. 

 
 

 

O PROJEKTU 
 

 

 

IntegRast – razvoj integrativnih skupnostnih 
storitev 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 

 

 
 

POVEZAVE: 
 
Evropska kohezijska politika v Sloveniji:  
http://www.eu-skladi.si/ 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 
http://www.mgrt.gov.si/ 
 
LAS pri dobrih ljudeh 2020: 
http://www.las-pdl.si/aktualno/                      

 

                        Črenšovci, 2018 

 

 
 
VEČGENERACIJSKO 
SODELOVANJE: INTEGRAST - 
INTEGRACIJA ZA RAST IN 
RAZVOJ 

 
 
 
»Imamo dve roki. Eno, s katero pomagamo sebi in 
drugo, s katero pomagamo drugim.« 

                                                                          (A. Hepburn) 
 

 

 
IntegRast – Razvoj integrativnih skupnostnih storitev 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika 

Slovenija. 
 

Razpis Strategija lokalnega razvoja (CLLD)

Področje financiranja Regionalni razvoj

Prednostna naložba 9.5. Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Vrednost razpisa 37.500.000 €

Namen razpisa Spodbujanje socialne aktivacije prebivalstva na lokalni ravni s 4 ukrepi: 
spodbujanje nastanka delovnih mest (podjetništvo), varovanje okolja, 
zmanjšanje tveganja revščine, deinstitucionalizacija

Kaj financiramo Stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih izvajalcev, 
materialni stroški, informiranja in obveščanja.

Koliko financiramo 80 %

Naziv prijavitelja Občina Črenšovci

Konzorcijski partnerji 
v projektu

MISIJA *S, Društvo 
za trajnostni razvoj 
Pomurja / Egyesület 
a Muravidék 
Fenntarható 
Fejlődéséért, 
DOM STAREJŠIH 
LENDAVA IDOESEBB 
POLGAROK 
OTTHONA LENDVA, 
Integra, društvo za 
promocijo socialnega 
podjetništva, so.p., 
ATRIJ Gradbeni 
inženiring d.o.o.

Naziv projekta Razvoj integrativnih 
skupnostnih storitev 
(IntegRast)

Trajanje projekta 1.9.2017 - 31.12.2018

PREMAJHNE SLIKE | PROSIM ZA ORIGINALE | VSE 3 SLIKE
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S O C I A L N O  P O D J E T N I Š T V O

www.smetumet.com

Vrednost 
projekta

40.275,00 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

20.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

20.000,00 €

Kohezijska regija Regija

Naziv prijavitelja Društvo  
SmetUmet so.p.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Socialno podjetje 
Smetumet

Trajanje projekta 18.7.2016 - 31.10.2018

OPIS PROJEKTA:

Razvil se je poslovni model socialnega podjetja, ki 
v skladu z načeli krožnega gospodarstva, omogoča 
predelavo določenih odpadnih materialov 
podjetij v nove uporabne predmete namenjene 
za poslovna in promocijska darila ali nadaljnjo 
prodajo. Podjetje je pri tem razvilo prodajno 
mrežo s podjetji (B2B9 in končnimi kupci (B2C), 
velik del aktivnosti podjetja pa je posvečeno tudi 
delavnicam ozaveščanja o problematiki odpadkov 
in krožnem gospodarstvu, ki so namenjene za vse 
starostne skupine.

IZJAVA PODJETJA:

Z EU sredstvi je podjetje lahko profesionaliziralo 
delovne procese, razvilo trženjske strategije in 
nadgradilo dizajn svojih izdelkov. Podpora je 
bila dober temelj za nadaljnje delo in razvoj, saj 
gospodarske razmere na splošno niso naklonjene 
delovanju z družbenim in okoljskim učinkom.

SOCIALNO PODJETJE SMETUMET
DRUŠTVO SMETUMET

Razpis Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih 
zadrug v letih 2016-2018

Področje financiranja Socialno podjetništvo

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 1.907.824,86 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih 
podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih 
socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih 
podjetij). Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja 
obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih 
potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati 
zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih upravičencev) v začetnem 
obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim 
obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih 
področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih 
podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno 
preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in 
procesov na trgu.

Kaj financiramo Stroški nakupa, vzdrževanja ali najema opreme, stroški nakupa in vzdrževanja 
neopredmetenih sredstev, prispevki delavca in delodajalca za stroške 
plač, stroški za službena potovanja, stroški storitev zunanjih izvajalcev, posredni 
stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15 % neposrednih upravičenih 
stroškov za plače).

Koliko financiramo Vzhodna regija 75 %, Zahodna regija 70 %
Maksimalna vrednost sofinanciranja: 20.000 EUR

ZAHODNA OSREDNJE-
SLOVENSKA



4140

E N E R G E T S K A  U Č I N K O V I T O S T

www.bohinj-hotel.com 

Vrednost 
projekta

348.557,67 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 199.992,10 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 285.703,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORENJSKA

Naziv prijavitelja Impel d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Energetska sanacija 
hotela in vile Stare

Trajanje projekta 25.6.2018 - 31.12.2019

ENERGETSKA SANACIJA 
HOTELA IN VILE STARE
IMPEL

Razpis Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem 
problemskem območju

Področje financiranja Energetska prenova

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 11.223.900 €

Namen razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v nove turistične 
kapacitete ali obnova že obstoječih kapacitet, ki bodo prispevale k povečani 
rabi obnovljivih virov energije in k večji energetski in snovni učinkovitosti 
mikro, malih in srednje velikih podjetij na obmejnem problemskem območju.

Kaj financiramo Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Obnova objektov;
2. Stroški informiranja in komuniciranja;
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Koliko financiramo Vzhodna Slovenija 75 %  |  Zahodna Slovenija 70 %

OPIS PROJEKTA:

Podjetje je v sklopu investicije v energetsko 
sanacijo Hotela in Vile Stare izvedlo izolacijska 
dela, zamenjavo stavbnega pohištva in uredilo 
prezračevanje za boljo energetsko učinkovitost 
objekta. Uredila se je tudi regulacijo pretoka vode 
in postavil nov zbiralnik deževnice za zalivanje 
zelenih površin in okrasnih rastlin z namenom 
zmanjšanja porabe pitne vode.

IZJAVA PODJETJA:

Z EU sredstvi so bile podjetju omogočene 
trajnostne rešitve na svojih objektih, ki pripomorejo 
k ohranjanju naravnega okolja in virov. Projekt je 
zagotovil zmanjšano porabo električne energije 
in pitne vode ter omogoča ozaveščanje gostov o 
okoljskih prizadevanjih podjetja. Zaradi uvedenih 
sprememb je podjetje pridobilo mednarodni 
certifikat Zeleni ključ, vodilni standard odličnosti 
na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega 
delovanja v turistični industriji.
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E N E R G E T S K A  U Č I N K O V I T O S T

www.hotelrute.si

Vrednost 
projekta

322.047,45 €

Vrednost deleža 
sofinanciranja

 180.510,81 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 263.973,31 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORENJSKA

Naziv prijavitelja Meplas d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Projekt Investicija v 
energetsko sanacijo 
Hotela Rute

Trajanje projekta 22.6.2018 - 31.12.2018

PROJEKT INVESTICIJA V ENERGETSKO  
SANACIJO HOTELA RUTE
MEPLAS

Razpis Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja 
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem 
problemskem območju

Področje financiranja Energetska prenova

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 
podjetniškimi inkubatorji

Vrednost razpisa 11.223.900 €

Namen razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v nove turistične 
kapacitete ali obnova že obstoječih kapacitet, ki bodo prispevale k povečani 
rabi obnovljivih virov energije in k večji energetski in snovni učinkovitosti 
mikro, malih in srednje velikih podjetij na obmejnem problemskem območju.

Kaj financiramo Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Obnova objektov;
2. Stroški informiranja in komuniciranja;
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Koliko financiramo Vzhodna Slovenija 75 %  |  Zahodna Slovenija 70 %

OPIS PROJEKTA:

Podjetje je v sklopu investicije v energetsko 
sanacijo Hotela Rute izvedlo izolacijska dela, 
zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo sanitarij 
in uredilo prezračevanje za boljo energetsko 
učinkovitost objekta. Povečala sta se tudi 
samooskrba z vodo in električno energijo ter 
izboljšala infrastruktura za zmanjševanje in 
ločevanje odpadkov. V sklopu projekta se je tudi 
izobrazilo in ozaveščalo goste in zaposlene o 
trajnostnem razvoju storitev podjetja. 

IZJAVA PODJETJA:

Z EU sredstvi je podjetje hitreje in lažje izpeljalo 
načrte o energetski sanaciji svojih objektov. 
Učinki projekta so podjetju prinesli višjo raven 
storitev, kar so prepoznali tako gostje, ki se 
pozitivno odzivajo na prizadevanja za trajnostni 
turizem, kot tudi zaposleni, ki zaradi izboljšanega 
delovnega okolja kažejo višjo raven zadovoljstva. 
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Naziv prijavitelja Javni zavod za 
turizem in kulturo 
Kočevje

Naziv projekta Raziščite skrivnostno 
Kočevsko

Trajanje projekta 1.1.2018 - 31.12.2019

RAZIŠČITE SKRIVNOSTNO KOČEVSKO
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM 
IN KULTURO KOČEVJE

Razpis Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe 
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji 2018-2019

Področje financiranja Turizem

Prednostna naložba 3.2. Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z 
internacionalizacijo

Vrednost razpisa 4.600.000,00 €

Namen razpisa Vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne 
promocije na tujih trgih

Kaj financiramo Stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev (pri razvoju turističnih produktov, 
vzpostavitvi sodobnih digitalnih orodij in digitalni promociji turistične 
ponudbe), stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva stroški 
informiranja in komuniciranja, posredni stroški

Koliko financiramo do 70 % upravičenih stroškov za projekte iz kohezijske regije Zahodna 
Slovenija in v deležu do 90 % upravičenih stroškov za projekte iz kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija, vendar ob dodatno določeni zgornji meji 
sofinanciranja v odvisnosti od števila občin, ki jih pokriva posamezna vodilna 
turistična destinacija, in od kohezijske regije (med 110.000 € in 225.000 €).

www.kocevsko.com/sl/novice/projekt-raziscite-
skrivnostno-kocevsko-prejel-eu-sofinanciranje/

OPIS PROJEKTA:

S projektom je Javni zavod za turizem in kulturo 
Kočevje razvil tri nove turistične 5-zvezdnične 
produkte, s katerimi so poudarjene razlikovalne 
prednosti v naravnih, kulturnih in kulinaričnih 
danostih destinacije Kočevsko. Turistični produkt 
Wildlife Watching gostom ponuja spoznavanje 
neokrnjenih kočevskih gozdov ter iskanje 
znakov prisotnosti v naravnem gozdnem okolju 
prostoživečih treh velikih zveri. Turistični produkt 
Forest fest gosta popelje na edinstveno kulturno-
kulinarično doživetje lokalnih gozdnih dobrot, 
kjer pri pripravi sodelujejo tudi sami gostje. 
Tretje razviti produkt pa gostu ponudi realno 
in virtualno doživetje enega največjih grajskih 
kompleksov v Sloveniji.

IZJAVA PODJETJA:

Sofinanciranje v okviru razpisa nam je zelo 
pomagalo pri razvoju turistične ponudbe naše 
destinacije. Na ta način smo zagotovili nova 
doživetja za goste in obiskovalce destinacije, ki 
si tako lahko na aktiven in zanimiv način krajšajo 
čas, medtem za naš zavod te vsebine predstavljajo 
dodatni vir dohodka, ki ga namenjamo dalje 
za  oživljanje in ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine destinacije Kočevsko in s tem tudi za 
povezovanje pestre lokalne turistične ponudbe  
z neokrnjeno kočevsko naravo. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
IN TEHNOLOGIJO


