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1. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost  

 

Datum objave: Stalno odprto 

Rok za oddajo: 31. marec 

Višina sofinanciranja: Do 100 % 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 v višini do 100 % zneska za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti 

in si tako znižate pozitivno davčno osnovo. 

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 

mailto:info@tiko-pro.si
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2. SID banka – ugodno kreditiranje 

 

Razpisnik: SID BANKA 

Datum objave: 7. 9. 2018 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Višina sofinanciranja: odvisno od sheme 

 

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7 

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 

Kredit se lahko nameni za: 

MSP 6 

▪ krepitev kapitala in poslovanja 

▪ naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.) 

▪ zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo 

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje. 

MSP 7 

o kritje stroškov materiala 

o kritje stroškov storitev 

o kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga 

o kritje celotnih stroškov dela 

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev 

po sklenitvi kreditne pogodbe. 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 5.000.000 € 
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▪ najnižji: 100.000 € 

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 12 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let). 

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

MSP 6 

▪ zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja, 

▪ hipoteka na nepremičnine 

MSP 7 

▪ hipoteka na nepremičnine 

Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE MSP 8 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ ima najmanj 2 zaposlena 

▪ posluje 2 leti 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za: 

▪ Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva 

▪ Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga 

▪ Celotne stroške dela 

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi 

kreditne pogodbe 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 5.000.000 € 
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▪ najnižji: 100.000 € 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 10 let 

▪ najnižja: 3 let 

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita. 

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter 

oblike zavarovanj. 

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za: 

▪ opredmetena osnovna sredstva 

▪ neopredmetena sredstva 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 10.000.000 € 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 20 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita). 

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter 

oblike zavarovanj. 
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Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za naložbe v: 

▪ namestitvene zmogljivosti 

▪ športno infrastrukturo 

▪ zabaviščno infrastrukturo 

▪ kulturno infrastrukturo 

▪ žičnice, marine 

▪ turistična letovišča 

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 20.000.000 € 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 30 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita). 

Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike 

zavarovanj. 

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 
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Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO 

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki: 

▪ posluje vsaj 2 leti 

▪ v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena 

▪ ni podjetje v težavah 

▪ ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU 

Kredit se lahko nameni za: 

▪ gradnjo novih obratov za predelavo lesa 

▪ tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa 

▪ razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa 

▪ razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo 

▪ povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz 

pridelave in predelave 

▪ bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov 

lesa iz pridelave ter predelave 

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita 

Znesek kredita: 

▪ najvišji: 5.000.000 € 

▪ najnižji: 100.000 € 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov. 

Ročnost kredita in moratorij: 

▪ najvišja: 12 let 

▪ najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita. 

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter 

oblike zavarovanj. 
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Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov. 

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev 

posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si
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3. Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire 

energije 

 

Razpisnik: Slovenski okoljski javni sklad 

Datum objave: 5. 10. 2018 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Višina 
sofinanciranja: 

20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) in brezobrestni kredit 
(3 mesečni EURIBOR + 0,00 %) 

 

Namen, cilj in predmet razpisa 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s 

subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za 

nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov 

učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe 

obnovljivih virov energije. 

Upravičeni stroški 

Uprvaičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji 

vloge za pridobitev finančne spodbude: 

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu; 

B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom; 

C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih 

streh; 

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni; 

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; 

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; 

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 

ogrevanja; 

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije; 



 

11 

 

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah; 

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 

K- optimizacija sistema ogrevanja; 

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo; 

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe; 

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav; 

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov; 

P- uvedba sistema upravljanja z energijo; 

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu; 

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

Upravičeni prijavitelji 

Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so: 

- Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah, 

- Zadruge po Zakonu o zadrugah.  

Višina nepovratnih sredstev 

Višna nepovratnih sredstev po rzapisu je: 

- 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z 

- brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %). 

 

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

 

 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si
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4. Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT 

Datum objave: 10. 9. 2018 

Rok za oddajo: 1. 10. 2020, 1. 10. 2021, 1. 10. 2022 

Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur 

Cilj razpisa 

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi 
poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s 
tujimi trgi v podjetjih in vključuje: 

• Elektronsko izmenjavo med partnerji. 
• Digitalizacijo nastopov na sejmih. 
• Spletne strani za tuje trge. 
• Spletne trgovine. 
• Produktno-prodajne videe. 
• Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost) 

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij 
uporabe veljavne Strategije pametne specializacije. 

Upravičenci 

• Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 
Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali 
zadruga z omejeno odgovornostjo. 

• Mikro, mala in srednja podjetja. 

Posebni pogoji za prijavo 

• Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 
(drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).  

• Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis. 
• Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta 

razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis). 
• Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem. 

*Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega 
poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti. 

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni 
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Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost: 
• Ribištva in akvakulture. 
• Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. 
• Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu). 

Upravičeni stroški 

• Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna). 
• Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov). 

DDV ni upravičen strošek. 

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto. 

Višina nepovratnih sredstev 

Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur. 
*Razpis se šteje o shemi »De minimis« 

Rok oddaje 

5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021 
 

Pišite nam na info@tiko-pro.si – pomagali vam bomo pri pripravi dokumentacije in vas na vašo 

željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi
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5. Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov  

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: 13. 8. 2018 

Rok za oddajo: 28. 12. 2018 

Predvidena višina sredstev: 56.602.502 EUR 

 
Predmet razpisa 

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za 
izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v 
razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v 
realnem okolju zaradi: 

• pospeševanja inovacij, 
• skrajšanja časa od ideje do trga, 
• pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja 

v obstoječih in novih verigah vrednosti, 
• povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.  

Kaj je pilotni projekt (prvi sklop) 

»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po 
svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo 
lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo 
inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov: 

• glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in 
• glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah). 

Kaj je demonstracijski projekt (drugi sklop) 

»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira 
ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta 
(geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih 
okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali 
uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta. 

Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa 
prijaviti samo s prvim sklopom.  

Predmet podpore 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, 
katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da 
so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora 
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biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij 
za komercializacijo.  

Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz 
Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so: 

1. Pametna mesta in skupnosti 
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
4. Trajnostna pridelava hrane 
5. Trajnostni turizem 
6. Tovarne prihodnosti 
7. Zdravje - medicina 
8. Mobilnost 
9. Razvoj materialov kot končnih produktov 

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne 
informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo: 

• razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov 
ali tehnologij v realnem okolju, 

• razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v 
realnem okolju, 

• razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem 
okolju in procesih uporabnika, 

• razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z 
integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 
(vključno z novimi oblikami in modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod), 

• razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov 
(t.i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, 
interneta stvari (IoT)s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih 
okoliščinah kjerkoli. 

Višina subvencije 

Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur. 

Sofinanciranje: 

Prvi sklop: 

• velika podjetja: do 25 % 
• srednje velika podjetja: do 35 % 
• mikro in mala podjetja: do 45 % 

Drugi sklop: 

• velika podjetja: do 25 % - Vzhod, do 10% - Zahod 
• srednje velika podjetja: do 35 % - Vzhod, do 20% - Zahod 
• mikro in mala podjetja: do 45 % - Vzhod, do 30% - Zahod 
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Višina sredstev 

Vzhodna kohezijska regija:  41.427.892,41 eur 

Zahodna kohezijska regija: 15.170.000,00 eur 

Upravičeni stroški: 

Prvi sklop: 

• stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve), 
• posredni stroški (15 % glede na stroške plač). 

Drugi sklop: 

• stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, 
• stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, 
• stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon), 
• posredni stroški (15 % glede na stroške plač). 

Do stroškov dela za razvoj je upravičen samo tisti PD projekt, ki je sestavljen iz prvega (pilotnega) 
in drugega (demonstracijskega) dela projekta. Stroški dela razvojnikov se krijejo samo v prvem 
(pilotnem) delu PD projekta. Upravičens trošek dela za razvojnika je 21,07 eur/h, upravičen strošek 
za tehnično osebje je 14,05 eur/h. 

Trajanje projekta: 36 mesecev, največ do 31. 5. 2022. Začetek projekta ob oddaji vloge.  

Upravičeni prijavitelji 

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom 
o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja. Pravne osebe javnega prava, ki 
so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da 
predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne 
bi bila mogoča. 

Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcijske partnerje 

1. Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem 
finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov. 

2. Prijavijo se lahko samo konzorciji, v katerih lahko poleg prijavitelja sodeluje največ do 20 
partnerjev, od tega največ četrtina (številčno) startup podjetij (vključno z blockchain startup 
podjetji) in socialnih podjetij skupaj. 

3. Prijavitelj / konzorcijski partner je na dan 31. 12. 2017 zaposloval več kot tri (3) osebe za 
polni delovni čas. Ta omejitev ne velja za startup podjetja in socialna podjetja. 

4. Prijavitelj / konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge 
na ta javni razpis (upošteva se datum vpisa v Sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj 
velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice 
tujega podjetja, kakor tudi ne velja za startup in socialna podjetja. 

5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja in ostalih konzorcijskih partnerjev skupaj v 
predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge na ta javni razpis mora biti vsaj 
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enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta. To velja za konzorcij kot 
celoto. 

6. Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25 % ali več v skladu z določili 
Uredbe Komisije 651/2014/EU. 

7. Podjetje lahko na javnem razpisu nastopi največ 1 x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski 
partner. To ne velja za startup in socialna podjetja, ki lahko nastopijo največ kot en 
konzorcijski partner v enem PD projektu. 

8. Prijavitelj / konzorcijski partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim 
partnerjem. 

 

Rok prijave 

20. 11. 2018 
 

 
Odlikujejo nas številne izkušnje z velikimi projekti - tako v fazi priprave kot v fazi poročanja. 
Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljeno delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 
izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 
na: info@tiko-pro.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi
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6. Dopolnjevanje razpisa SME Instrument 1. faza 

 

Predmet javnega razpisa 

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista 
mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije 
na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 
od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih 
sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje. 

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij 
uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega 
turizma. 

1. Pametna mesta in skupnosti 
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
4. Trajnostna pridelava hrane 
5. Tovarne prihodnosti 
6. Zdravje – medicina 
7. Mobilnost 
8. Razvoj materialov kot končnih produktov  

 
Upravičenci 

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili "Seal of 
Exellence".  

Upravičeni stroški 

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka 
projekta.  

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur.  

Merila 

Razpisnik: SPIRIT 

Datum objave: 9. 12. 2016 

Rok za oddajo: 15. 5. 2019 

Predvidena višina sredstev: 1.050.000,00 eur 

Višina subvencije: 35.000,00 eur (pavšalni znesek) 



 

19 

 

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s 
strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru 
prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s 
predložitvijo Evaluation Summary Report.  

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 
izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 
na: info@tiko-pro.si 

 

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-

SME-INSTRUMENTA---Faza-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA---Faza-1
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7. Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2  

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: 4. 8. 2017 

Rok za oddajo: 12. 09. 2019 

Predvidena višina sredstev: 17.075.000 EUR 

Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov 

Predmet razpisa  

Namen javnega razpisa je: 

• spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI), 
• prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg, 
• prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na 

obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih, 
• omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru 

Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 
2020) lažji dostop do drugih virov financiranja. 

Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih 
izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele 
certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti). 

Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij 
uporabe veljavne S4: 

• Pametna mesta in skupnosti 
• Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 
• Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
• Trajnostna pridelava hrane 
• Tovarne prihodnosti 
• Zdravje - medicina 
• Mobilnost 
• Razvoj materialov kot končnih produktov 
• Trajnostni turizem 

Upravičeni prijavitelji 

Ciljna skupina/upravičenci so MSP: 

• ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 
2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« 

• s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le 
ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni 
naslov podružnice v Republiki Sloveniji.  
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RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V 
primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni 
konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020. 

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja 
so: 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in 
tehnični sodelavci, 

• stroški uporabe osnovnih sredstev: 
• stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v 

okviru RRI operacije, 
• stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije, 
• stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, 
• stroški investicij v neopredmetena sredstva, 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
• posredni stroški. 

Višina nepovratnih sredstev  

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) 
je: 

• mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%, 
• srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % . 

Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek 
konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme.  

Skupna višina sredstev 

Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR. 

Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog: 

1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega: 

• Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR, 
• Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR, 

2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega: 

• Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR, 
• Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR, 

 3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega: 

• Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR, 
• Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR. 
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Za vas pripravimo celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 
izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 
na: info@tiko-pro.si 

 

mailto:info@tiko-pro.si

