
                                                               
 
 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana                                                                                                  T: 01 400 3311 

                                E: gp.mgrt@gov.si  

                                www.gov.si  

 

 

 

 
Številka:  4300-7/2021/52 
Datum:  17. 1. 2022  
 

 
 
 
 
 
Zadeva: Poročilo o izvedbi javnega razpisa za krepitev podpornega okolja za socialna 

podjetja in predlog prejemnikov sredstev 

 

 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je v 

Uradnem listu Republike Slovenije št. 173/2021, dne 5. 11. 2021 objavilo javni razpis za 

krepitev podpornega okolja za socialna podjetja (v nadaljevanju: javni razpis).  

 

 Javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020«, in sicer v okviru prednostne 

osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, 

prednostne naložbe 3.1: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim 

izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, 

tudi prek podjetniških inkubatorjev« ter specifičnega cilja 3.1.1: »Spodbujanje 

nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. 

 

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega 

okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetij v posamezni 

kohezijski regiji. Vir financiranja je Evropski sklad za regionalni razvoj.  

 

 Na javnem razpisu je lahko kandidiral prijavitelj z največ dvema konzorcijskima 

partnerjema iz iste kohezijske regije v kateri ima sedež.  

 

 Rok za oddajo vlog na javni razpis je bil 6. 12. 2021. 

 

 Ministrstvo je v roku za oddajo vlog prejelo 2 vlogi.  

 

 Strokovna komisija je izvedla odpiranje vlog 9. 12. 2021, po preverjanju formalne 

popolnosti, ki je bilo zaključeno 21. 12. 2021 je strokovna komisija pristopila k 
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ocenjevanju formalno popolnih vlog skladno z merili javnega razpisa ter 17. 1.  2022 

oblikovala predlog prejemnikov sredstev. 

 

 Strokovna komisija je na predlog prejemnikov sredstev v posamezni kohezijski regiji za 

izbor na predmetnem javnem razpisu predlagala po eno vlogo prijavitelja, ki je pri 

ocenjevanju dosegla največje število točk v posamezni kohezijski regiji, hkrati pa je 

dosegla minimalni kakovostni kriterij, tj. najmanj 60 točk. 

 

 Komisija je tako predlagala izbor dveh vlogi prijaviteljev v posamezni kohezijski regiji, in 

sicer: 

 

Št. 
vloge 

Kohezijska 
regija  

Naziv prijavitelja 
Naziv partnerja Naziv operacije 

Kratek 
naziv 

Točke 
po 

merilih 

Odobreni znesek 
sofinanciranja  

1 Vzhod 

RASR, Razvojna 
agencija 

Savinjske regije, 
d.o.o. 

Zavod VITICA, 
Gornja Radgona, 

so.p. 

Krepitev 
podpornega okolja 

za socialna 
podjetja na 
območju 

kohezijske regije 
vzhodna Slovenija 

BODI 
SOC 

70 278.078,21 EUR 

Zavod SLOKVA, 
so.p. 
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Zahod 

BSC, poslovno 
podporni center 

d.o.o., Kranj 

SREDIŠČE 
ROTUNDA, 
Koper, so.p. 

Socialno 
Podjetniška 

Informacijska 
točka 

sPOINT 90 140.141,39 EUR 

RRA LUR 

 
 

 Na zahodu je višina vseh zaprošenih sredstev 140.141,39 EUR, na Vzhodu pa je višina 

vseh zaprošenih sredstev 278.078,21 EUR. Skupna višina zaprošenih sredstev je 

418.219,60 EUR, od tega 245.295,04 EUR v letu 2022 in 172.724,56 EUR v letu 2023. 

Razmerje sredstev V:Z je skladno s pravnimi podlagami EKP 60 : 40. 

 

 Razmerje med viri sredstev EU – SLO je na Zahodu 70 : 30, na vzhodu pa 75 : 25, tako 

bo na zahodu višina vseh zaprošenih sredstev operacij sofinancirana v razmerju 

98.098,97 EUR : 42.042,42 EUR, na vzhodu v razmerju 208.558,66 EUR : 69.519,55 

EUR. 

 
 
 
 

 


