07. DECEMBER 2021

Aktualni razpisi

OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali
ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk.
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1. 2 javni razpis za podukrep 6.4. - Podpora za naložbe v vzpostavitev
in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Razpisnik

Ministrstvo
prehrano

za

kmetijstvo,

Datum objave

10.09.2021

Roki za oddajo

17. 12. 2021 do 13.59

Višina sofinanciranje

50%

gozdarstvo

in

NAMEN IN CILJ RAZPISA
Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši
ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma
večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo
cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena
kulturna krajina.
Cilji podukrepa so:
– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
– krepitev podjetništva na podeželju.
UPRAVIČENCI
Uravičenci: nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske
družbe, zavodi ali zadruge.
Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec
nosilec dopolnilne dejavnosti.
Za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na
javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči - PDM v primeru enostavnih naložb
oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu
omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega
v RS na 1 PDM.
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UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški morajo biti povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa,
namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in biti neposredno povezani z
izvajanjem dejavnosti.
Podprte bodo naslednje vrste naložb:
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja: – ureditev čistilnih naprav, – zmanjšanje izpustov in
varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, – ureditev vodnih
zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, – reciklaža in uporaba stranskih proizvodov, –
zmanjševanje količine odpadkov, – naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične
kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: – naložbe v učinkovito
rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih
ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno
izolativnostjo, – naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen
prodaje, – ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov
nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.
ROK ZA ODDAJO VLOG
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13.59.
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2. Javni poziv – Varovanje investicijskega potenciala

Razpisnik

SPIRIT

Datum objave

30.09.2021

Roki za oddajo

od 9.5.2022 do 31.5.2022

Višina sofinanciranje

9.991,90 eur / vlogo

NAMEN IN CILJ RAZPISA
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 raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva
tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu.
UPRAVIČENCI
Na javni poziv lahko kandidirajo mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe
(d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).
UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški dela zaposlenega raziskovalca so stroški plače in prispevkov prijavitelja za
zaposlenega raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi, na raziskovalno-razvojni in inovacijski
dejavnosti prijavitelja v obsegu polne zaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov.
Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) in ne
glede na velikost podjetja je 24 %.
Višina sofinanciranja projekta znaša največ do vključno 9.991,90 EUR.
Posamezno podjetje lahko prijavi več vlog, število je odvisno od števila zaposlenih.
ROK ZA ODDAJO VLOG
2. rok za oddajo vlog: od 9. 5. 2022, 10:00 do 31. 5. 2022,13:00.
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3. Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih
trgih prek showroomov
Razpisnik

Javna agencija SPIRIT

Datum objave

31.05.2019

Roka za oddajo

30. 9. 2022.

Višina sofinanciranje

75%

NAMEN IN CILJI RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih
znamk preko showroomov na tujih trgih. Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski
prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano
blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji.
Razstavno-promocijski prostor (showroom) je namenjen krepitvi prepoznavnosti blagovnih znamk
slovenskih podjetij v tujini, hkrati pa jim odpira vrata za nove posle in omogoča doseganje višje
prodajne cene.
Showroom predstavlja tako prostor za predstavitev izdelkov ali storitev, kot tudi mesto povezovanja s
tujimi podjetji, zato najmanjša velikost showrooma znaša najmanj 30 m2 . ·Fizična vzpostavitev
showrooma v tujini, namenjenega predstavitvi oziroma promociji blagovnih znamk prijavitelja, ki
hkrati ne predstavlja sejemskega prostora. Uporablja se izključno za predstavitev prodajnega
programa upravičenca.
Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in
na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju
končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih
nivojih.
Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije).
UPRAVIČENCI
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
▪ ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
▪ širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za
odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v
zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje
leto n-1.
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UPRAVIČENI STROŠKI
Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa.
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;
▪ priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih
(oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni
tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
▪ storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih
z blagovnimi znamkami upravičenca;
▪ ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
▪ prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
▪ svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
▪ storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in
komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.
Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev.
VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in
ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu "de minimis".
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR
(vsako leto 1.1750.000,00 eur).
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4. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših
proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo
sončne energije (JR SE OVE 2021)

Razpisnik

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Datum objave

30.04.2021

Roki za oddajo

26.1.2022, 25.2.2022

Višina sofinanciranje

20 %

PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje
nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje
tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov
energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so
namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (v
nadaljevanju: SE OVE).
UPRAVIČENCI
Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po
Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški so:
a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
VIŠINA SOFINANCIRANJA
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar
ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
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5. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost
Datum objave:

Stalno odprto

Rok za oddajo:

31. marec

Višina sofinanciranja:

Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja

CILJ IN PREDMET RAZPISA
Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo
za vlaganje v raziskave in razvoj.
Davčno osnovo lahko znižate za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti in si tako znižate pozitivno
davčno osnovo.
Od 1.1.2020: Zmanjšanje davčne osnove skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav
iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63 % davčne osnove.

UPRAVIČENCI
Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:
• delo zaposlenih,
• storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
• oprema.
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.
*Stroški, ki niso upravičeni so:
•
•
•

že uveljavljene olajšave za investiranje v opremo,
za aktivnosti/opremo, ki je že sofinancirana iz nepovratnih sredstev,
stroški, ki niso neposredno povezani z raziskovalno razvojno dejavnostjo.

ROK IN NAČIN ODDAJE
Priprava ustrezne dokumentacije do konca meseca marca za preteklo leto.

KONTAKTIRAJTE NAS! Pomagali vam bomo pripraviti ustrezno dokumentacijo za
uveljavljanje davčne olajšave: info@tiko-pro.si
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6. SID banka – ugodno kreditiranje
Razpisnik:

SID BANKA

Datum objave:

2020

Rok za oddajo:

do porabe sredstev

Višina sofinanciranja:

odvisno od sheme

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:
▪

posluje vsaj 2 leti

▪

ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena

▪

v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40
(vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125

▪

ni podjetje v težavah

▪

ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

a) Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)
•
•
•
•
•
•

Za MSP in velika podjetja
Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (na MSP) oziroma do 12 milijonov (na veliko
podjetje).
Ročnost kredita od 2 do 12 let.
Moratorij do ½ ročnosti kredita.
Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh
epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:
•
•
•

nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
stroškov dela, pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe
ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.

b) Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma
(TURIZEM 1)
▪
▪
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Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
Kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo
ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let.

▪

▪
▪
▪
▪

Kredit za obratni kapital v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na kreditojemalca v primeru
MSP oziroma do 20.000.000 € za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge z
ročnostjo od 2 do 12 let.
Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
Obrestno mero, ki je praviloma nižja od tržnih (shema de minimis).
Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let.
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Sredstva posameznega kredita lahko namenite za enega izmed navedenih namenov:
1. Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:
•

•
•

gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih
prenočišč, avtokampov in taborov;
turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in
zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.

2. Obratni kapital, ki obsega:
•
•

•

nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod
pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40%
zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno
varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na
delo, delom na terenu).

c) Financiranje poslovanja MSP (MSP 9)
•
•
•
•
•
•
•

Za s.p., MSP podjetja, zadruge
Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje.
Financiranje do 85% celotnih stroškov.
Ugodno obrestno mero, ki je nižja od tržne.
Dobo kreditiranja od 2 do 12 let.
Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:
•

•
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Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (če
prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve, potrebne
za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih
storitev).
Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga.

•

•

Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod
pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40%
zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno
varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na
delo, delom na terenu).

d) Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)
•
•
•
•
•
•
•

Malo, srednje veliko ali veliko podjetje ter tuje podjetje s sedežem v EU s podružnico v
Sloveniji.
Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
Financiranje do 75% upravičenih stroškov.
Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od bonitete ter oblike
zavarovanj in od intenzivnosti državne pomoči.
Dobo kreditiranja od 6 do 20 let.
Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

V okviru kredita bodo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in
neopredmetena sredstva namenjena za:
•
•
•
•

vzpostavitev nove poslovne enote;
širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
diverzifikacijo proizvodnje obstoječe poslovne enote;
bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote.

e) Financiranje tehnološko – razvojnih projektov ( RRI 3 )
-

Za s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
Kredit v višini od 100.000 € do 15.000.000 €.
Obrestna mera, nižja od tržnih (državna pomoč).
Moratorij na odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti kredita.
Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:
•
•
•
•
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je njegov cilj nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali
storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu;
se izvede na območju Republike Slovenije;
se izvede najkasneje v 4 (štirih) letih, šteto od začetka izvedbenih del do zaključka del;
je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

KONTAKTIRAJTE NAS! Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si
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