
 
 

1 
 

 

23. JUNIJ 2022 

 

 

 

AKTUALNI RAZPISI 

 

 

 

 

 

OPOZORILO: Vso gradivo, objavljeno v tem dokumentu, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali 

ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk. 

 



 
 

2 
 

ODPRTI RAZPISI  

1. P1 Covid 2022 .......................................................................................................................................3 

2. P1 Plus 2022 .........................................................................................................................................5 

3. Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu ............................................................................7 

4. Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo 

(NOO LES) .................................................................................................................................................9 

5. Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO..…………….……………………….……….… 11 

6. 7. Javni razpis za podukrep 4.2  ......................................................................................................... 14 

7. Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo 

električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) ............................................................. 16 

8. Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti .................................. 17 

9. Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive 

vire energije za gospodarstvo ............................................................................................................... 19 

10. Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost ...................................................................... 21 

11. SID banka – ugodno kreditiranje ..................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

1. P1 COVID 2022 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 08.04.2022 

Rok za oddajo 2022: 05.07., 05.09., 20.09., 05.10., 20.10. 

Višina sofinanciranja: Kredit do 100.000 oz. do 200.000 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, 

lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: 

- za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-

19 na njihovo poslovanje, 

- za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 

Cilji finančnega ukrepa: 

- omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP, 

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, 

- spodbujati rast in razvoj MSP, 

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo 

projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti 

in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 

UPRAVIČENCI 

Mikro, mala in srednje velika podjetja 

UPRAVIČENI STROŠKI 

OBRATNA SREDSTVA: 

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga; 

- izdatki za opravljene storitve; 

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in 

z dela, stroški prehrane med delom). 
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Upravičeni stroški morajo nastati v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2023. 

KREDITNI POGOJI 

- 80% garancija Sklada 

- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje 

velika podjetja, 

- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35%, 

- ročnost kredita: 1,5 do 5 let, 

- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita). 
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2. P1 plus 2022 
 

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave 15.04.2022 

Rok za oddajo 2022: 01.07., 01.09., 15.09., 01.10.,15.10. 

Višina sofinanciranja: Kredit do 1.250.000 EUR 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, 

lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: - za zagotovitev 

likvidnosti in ohranitev delovanja MSP - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi 

tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan 

tržni položaj ter širitev poslovanja, - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 

Cilji finančnega ukrepa: 

- olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, 

- spodbujati rast in razvoj MSP, 

- krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo 

projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti 

in izboljšanje financiranja obratnih sredstev, 

- spodbujanje zasebnih vlaganj. 

UPRAVIČENCI 

- Mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in 

manj kot 250 zaposlenih. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

INVESTICIJE: 

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške 

komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa objekta; 

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc 

 

OBRATNA SREDSTVA: 



 
 

6 
 

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga; 

- izdatki za opravljene storitve; 

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in 

z dela, stroški prehrane med delom) 

KREDITNI POGOJI 

Razvojne garancije (investicije)  

▪ 60% - 80% garancije Sklada 

▪ 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,85% 

▪ ročnost 1,5 - 10 let 

▪ moratorij do 24 mesecev 

Mikrogarancije (obratna sredstva)  

▪ 60% - 80% garancije Sklada 

▪ 6 mesečni EURIBOR +0,35% do +0,60% 

▪ ročnost 1,5 - 5 let 

▪ moratorij do 6 mesecev 
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3. Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu 
 

Razpisnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave 27.05.2022 

Rok za oddajo 30.06.2022 in 18.11.2022 

Višina sofinanciranja: do 60% 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen: Mikropodjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, predstavljajo okoli 80% vseh podjetij v 

lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik 

razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, 

zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem 

izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa). 

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati 

njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, in ga bomo dosegli s sofinanciranjem 

stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač ter drugih stroškov v povezavi z 

razvojem novih proizvodov iz lesa. 

UPRAVIČENCI 

Mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali 

fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 

samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost: 

 -  C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).  

UPRAVIČENI STROŠKI 

▪ stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih 

strojev), 

▪ stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih 

pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja), 

▪ stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega 

zaposlenega. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 
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Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo 

upravičenci. 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati 

vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.  
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4. Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši 

prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) 
 

Razpisnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave 25.03.2022 

Rok za oddajo 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 
26.8.2024 

Višina sofinanciranja: 25-50% 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji 
gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo 
lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.  
Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s 
poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.  

UPRAVIČENCI 

▪ mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in 
predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 

▪ Projekti se bodo lahko izvajali na območjih določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči 
za obdobje 2022-2027 in sicer na: 
- območjih »a«  in 
- območjih »c« 
 
https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije 

UPRAVIČENI STROŠKI 

▪ stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro 
instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje), 

▪ stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, 
proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi 
najboljše razpoložljive tehnologije), 

▪ stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom 
patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) 
do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta, 

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom. 

https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije
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VIŠINA SOFINANCIRANJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost podjetja območja »a«  območja »c« - Zahodna Slovenija  

Srednja največ 40 % največ 25 % 

Mikro in mala največ 50 % največ 35 % 
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5. Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO 
 

Razpisnik Javna agencija SPIRIT 

Datum objave 18.02.2022 

Rok za oddajo 03.04.2023 

Višina sofinanciranja: do 60 % 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru 

raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, 

procesov ali storitev, zaradi: 

▪ prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja 

in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom, 

▪ spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih 

institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja 

produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, 

podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z 

izdelki, procesi ali storitvami na trg, 

▪ podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in 

nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb 

Področje PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN 

NADZOROVANJEM ONESNAŽEVANJA se deli na naslednja podpodročja: 

a) bolj učinkovita uporaba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih surovin, v 

proizvodnji, tudi z: 

- zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih proizvodov in 

sekundarnih surovin, vključno z visokokakovostnim recikliranjem odpadkov ali 

- ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost); 

b) povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost spremembe 

namena, možnost ponovne uporabe proizvodov; 
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c) povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih materialov, ki 

jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo materialov, ki jih ni mogoče 

reciklirati; 

d) bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in nadomestitev zelo problematičnih snovi v materialih 

in proizvodih skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi 

alternativami in zagotavljanjem sledljivosti; 

e) preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov; 

f) ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot 

visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti 

materiala pri recikliranju; 

g) preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, vodo ali tla, 

vključno z varovanjem okolja pred škodljivimi učinki odvajanja komunalne in industrijske odpadne 

vode; 

h) čiščenje onesnaževanja, vključno s čiščenjem onesnaževal iz komunalnih in industrijskih odpadnih 

voda. 

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, 

povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva 

s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na 

področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja 

in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, 

procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča 

konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

- Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v 

obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta. 

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih 

izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih 

izključno za RRI projekt. 

- Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje 

pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za 

RRI projekt.  

- Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški 

materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta.  
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POGOJI ZA PRIJAVO 

- Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev 

- RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev 

- Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati 

najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR 

- Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh 

koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

 − velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov, 

− srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov, 

− mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov. 

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko 

podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 

% upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 

odstotnih točk. 

V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja: − velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih 

stroškov, − srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov, − mikro in mala podjetja: 

do 60 % vrednosti upravičenih stroškov. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

14 
 

6. 7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 
 

Datum objave 24.12.2021 

Roki za oddajo 13.07.2022 

Višina sofinanciranja Do 30% 

 

NAMEN RAZPISA 

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 

se nameni za naložbe v: 

-        predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, 

-        predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, 

-        trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave. 

UPRAVIČENCI 

Javni razpis je  strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer: 

– sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij, 

– sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci 

kmetije, 

– sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom posameznikom, zadrugam, zavodom in 

gospodarskim družbam. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so: 

1.      stroški ureditve objektov, 

2.      stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, 

vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT, 

3.      prispevek v naravi, 

4.       splošni stroški.  
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VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. 

Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 

1.500.000 eurov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3.000.000 evrov podpore, upravičenci, 

ki so srednje velika in velika podjetja pa največ 5.000.000 evrov podpore. 
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7. 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 16. 9. 2022 

Višina sofinanciranja 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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8. Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-

demonstracijskimi projekti 
 

Razpisnik Javna agencija SPIRIT 

Datum objave 15.04.2022 

Rok za oddajo 16.09.2022 

Subvencija nepovratna sredstva do 60% 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, 

katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih (PD) projektov za razvoj in testiranje oziroma 

demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s 

tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti. 

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na 

področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije. 

UPRAVIČENCI 

- PILOTNI PROJEKTI: velika podjetja in MSP 

- DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI: velika podjetja in MSP na območjih, ki so upravičena po regionalni 

shemi državne pomoči (oz. po Uredbi o karti regionalne pomoči) oz. zgolj MSP, v kolikor se 

demonstracijski projekt izvaja na območjih t.i. »belih lis«. 

Karta regionalne pomoči: https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije  

UPRAVIČENI STROŠKI 

PILOTNI PROJEKTI: 

- Stroški plač in povračil v zvezi z delom 

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev 

- Posredni stroški, vezani na stroške plač in povračil v zvezi z delom, v okviru dodatnih režijskih stroškov 

in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot 

posledica izvajanja PD projekta. 

DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI: 
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- Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb. 

- Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

PILOTNI PROJEKTI: 

- velika podjetja do 25% upravičenih stroškov 

- srednje velika podjetja do 35% upravičenih stroškov 

- mikro in mala podjetja do 45% upravičenih stroškov. 

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko, malo 

ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se 

intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je 

intenzivnost pomoči naslednja: 

- velika podjetja do 40% upravičenih stroškov 

- srednje velika podjetja do 50% upravičenih stroškov 

- mikro in mala podjetja do 60% upravičenih stroškov. 

DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI: 

Območje »a« 

- velika podjetja do 30% upravičenih stroškov  

- srednje velika podjetja do 40% upravičenih stroškov 

- mikro in mala podjetja do 50% upravičenih stroškov. 

Območje »c« 

- velika podjetja do 15% upravičenih stroškov  

- srednje velika podjetja do 25% upravičenih stroškov 

- mikro in mala podjetja do 35% upravičenih stroškov. 
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9. Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v 

učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo 
 

Razpisnik EKO SKLAD  

Datum objave 17.12.2021 

Rok za oddajo Do porabe sredstev 

Subvencija 20% nepovratnih sredstev, 80% kredita 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

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

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

povečanje rabe obnovljivih virov energije. 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v 

obliki: – nepovratnih sredstev in/ali – kredita.  

UPRAVIČENCI 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:  

– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane 

dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni 

register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,  

– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih 

uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila 
zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv: 

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,  

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,  

C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru/podstrešju,  

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,  

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,  

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,  
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G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja stavbe,  

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,  

J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,  

K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,  

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,  

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,  

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 – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu. 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Nepovratna sredstva: do 20 % investicije. Max. 200.000 eur ( de minimis).  
 
Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe.  
Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki 
znaša 2.000.000 EUR. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je 
trimesečni EURIBOR + 1,3%. 
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10. 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. 
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11. 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) 

 

▪ 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. 
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▪ 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: 

• 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. 



 
 

24 
 

• 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: 

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

 

 

mailto:info@tiko-pro.si

