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NAJBOLJŠIH  22 
 v 2022



OD IZZIVOV K PRILOŽNOSTIM

Spoštovani,

na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si prizadevamo slovenskemu 
gospodarstvu zagotoviti čimbolj predvidljive, stabilne in konkurenčne pogoje za delo, 
razvoj in inovacije.

Ministrstvo redno, vsako leto, podpira gospodarstvo preko storitev podpornega okolja 
ter z neposrednim sofinanciranjem. Podjetja si lahko pri izvedbi projektov pomagajo z 
našimi finančnimi spodbudami v obliki subvencij, ugodnih posojil, garancij in lastniškega 
ter kvazi-lastniškega financiranja. Naše razvojne spodbude so osredotočene na krepitev 
produktivnosti, konkurenčnosti na trgu, doseganje višje dodane vrednosti, kvalitetnejša 
delovna mesta in enakomeren razvoj regij. FO
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Podjetjem želimo olajšati pot h kvaliteti in učinkovitosti. Želimo poskrbeti za družbeno-gospodarsko klimo, ki bo 
spodbudna za nove inovativne in razvojne ideje, za izboljšanje poslovnih procesov in kompetenc zaposlenih. Želimo 
biti še učinkovitejši, vendar na način, ki bo odgovoren do družbe in okolja.

Projekti, s katerimi podjetja kandidirajo za sofinanciranje z javnimi sredstvi, morajo seveda upoštevati zahteve 
posameznega razpisanega ukrepa, saj s tem zagotavljamo, da je dosežen tudi njegov namen. Sofinanciranje projektov 
s strani države za številna podjetja pomeni priložnost za nadaljnji razvoj, pogosto pa je to tudi edina možnost za 
dejansko izvedbo projekta.

Namen sredstev, ki smo jih razpisovali v letu 2022 je bila spodbuda investicijskega cikla za krepitev tehnološke 
opremljenosti ter doseganje višje konkurenčnosti in produktivnosti. Pri tem smo veliko poudarka namenili zelenemu 
in digitalnemu prehodu. V tem letu smo gospodarstvu ponudili kar 771,7 milijona evrov sofinanciranja iz različnih virov, 
med katerimi je ključni Mehanizem za okrevanje in odpornost. Pri izvedbi nam pomagajo naše izvajalske organizacije, 
Javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Slovenska turistična 
organizacija ter SID, Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d..

Z biltenom Najboljših 22 v 2022 tako predstavljamo uspešne projekte, ki so jih podjetja ali konzorciji podjetij s finančno 
pomočjo ministrstva in ostalih izvajalskih institucij zaključila do konca leta 2022. Izpostavljamo tiste projekte, katerih 
izvedba je ocenjena kot izstopajoče kvalitetna. Verjamem, da je pomembno, da se dobre zgodbe predstavijo javnosti, 
saj s postavljenim zgledom lahko tudi druga podjetja spodbudimo, da pogumno stopijo na pot napredka.

Bilten je pripravljen v času, ko se slovensko gospodarstvo – tako kot svetovno – sooča z negativnimi posledicami 
energetske in ukrajinske krize. V teh okoliščinah imajo lahko pozitivne zgodbe še večji učinek, saj krepijo optimizem, 
ki je potreben za pogumen in smel korak v prihodnost.

Prijetno branje in obilo uspeha pri delu vam želim,

Matjaž Han,
minister
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R A Z I S K A V E ,  R A Z V O J  I N  I N O V A C I J E

EUREKA 2017 - I.H.S. D.O.O.  
- SmArtGV
I.H.S., d.o.o.

www.ihs.systems

Vrednost 
projekta

1.400.000,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

 434.646,86 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 869.293,72 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POSAVSKA

Razpis JR za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2017; izvaja 
MGRT

Področje financiranja Raziskave, razvoj in inovacije

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 €

Namen razpisa Omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike 
Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa 
EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih 
programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4.

Kaj financiramo Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški za službena 
potovanja, stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), oprema 
in druga opredmetena osnovna sredstva (najem opreme in neposredni 
stroški materiala na področju raziskav in inovacij), stroški storitev zunanjih 
izvajalcev, Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo 
sestavni del razvojnega produkta, posredni stroški.

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) oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, 
v kolikor je daljši. Navedena omejitev za projekte, ki se bodo izvajali v 
Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ne velja.

Naziv prijavitelja I.H.S., d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Naziv projekta EUREKA 2017 - I.H.S. 
d.o.o. - SmArtGV

Trajanje projekta 1. 3. 2018 - 28.2.2021

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta je bila razvita inovativna 
tehnologija za vodenje transportnih operacij s 
pomočjo avtonomnega mobilnega robota (AMR - 
Autonomous Mobile Robot), prvenstveno v mlekarski 
in prehrambeni industriji, potrošniških dobrinah in 
industriji pijač, kjer se za manipulacijo produktov 
uporablja standardne oblike jeklenih, plastičnih ali 
lesenih palet. Tak sistem omogoča bistveno večjo 
avtonomnost pri opravljanju proizvodnih operacij 
od konvencionalnih transportnih tehnik, hkrati pa 
proizvajalcem v predelovalnih dejavnostih omogoči 
cenejše in varnejše transportne procese. 

IZJAVA PODJETJA:

»S pomočjo sofinanciranja projekta smo razvili visoko 
tehnološki izdelek in s tem razširili naš produktni 
portfolio ter vstopili na hitro rastoči ter razvijajoči se 
trg logističnih sistemov. Tako lahko sedaj ponudimo 
našim strankam še celovitejšo tehnično rešitev.«
Tadej Buršič, direktor I.H.S. d.o.o.
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SIMST-1
KRONOTERM, d.o.o.

www.kronoterm.com

Vrednost 
projekta

1.049.920,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

 350.336,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

1.000.960,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

SAVINJSKA

Razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT

Področje financiranja Raziskave, razvoj in inovacije

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 74.200.000,00 €

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. Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, 
raziskovalno-razvojnih podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
velika do 25%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 €, minimalno 
100.000 €.

Naziv prijavitelja Kronoterm, d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Naziv projekta SIMST-1

Trajanje projekta 6.12.2018 - 31.12.2021

OPIS PROJEKTA:

V projektu »Sistem modularno sestavljivih toplotnih 
črpalk« je bila razvita modularno sestavljiva ogrevalna 
toplotna črpalka tipa zrak - voda, ki omogoča poleg 
samostojne postavitve tudi modularno združevanje 
več enot toplotnih črpalk in hidronskih blokov v 
samostojne toplotne postaje, ki so v celoti namenjene 
zunanji postavitvi. V novi napravi je uporabljeno 
alternativno hladivo z nizkim potencialom globalnega 
segrevanja GWP. Cilj projekta je izdelana energijsko 
učinkovitejša (COP +20%) in tišja naprava (Zvočna 
moč Lw -10%). Poleg toplotne črpalke je bil razvit tudi 
adapter za variabilni zajem zraka toplotne črpalke, 
koncept modularnega povezovanja toplotne črpalke 
v samostojno toplotno postajo in hidronski blok kot 
element toplotne postaje.

IZJAVA PODJETJA:

»V okviru projekta so bile na enotni platformi 
razvite 3 toplotne črpalke z različnimi možnostmi 
vgradnje. Dimenzije toplotnih črpalk in njihova masa 
omogočajo manipulacijo in prenašanje v stavbah 
z ozkimi stopnišči. Slednje nam je že odprlo nove 
prodajne kanale na tržiščih Nizozemske, Danske 
in Italije za potrebe obnov obstoječih sistemov 
ogrevanja v večstanovanjskih stavbah in področjih 
kjer je zahtevana notranja vgradnja toplotnih črpalk. 
S sofinanciranjem projektov razvoja novih izdelkov 
si podjetje Kronoterm hitreje odpira nove tržne 
potenciale, ki so pogoj za nadaljnjo širitev in razvoj.«
Bogdan Kronovšek, direktor Kronoterm d.o.o.
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GAS4FRESHFOOD
PERUTNINA PTUJ, d.o.o.

www.perutnina.com

Razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT

Področje financiranja Raziskave, razvoj in inovacije

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 74.200.000,00 €

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. Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, 
raziskovalno-razvojnih podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
velika do 25%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 €, minimalno 
100.000 €.

Naziv prijavitelja Perutnina Ptuj, d.o.o.

Velikost prijavitelja Veliko podjetje

Konzorcijski partnerji  
v projektu

Perutnina Ptuj d.d. 
(vodilni partner), 
Messer Slovenija d.o.o.

Naziv projekta Gas4FreshFood

Trajanje projekta 6.12.2018 - 31.1.2021

Vrednost 
projekta

1.736.282,60 €

Vrednost 
sofinanciranja

 428.570,64 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

1.714.282,60 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

PODRAVSKA

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta z naslovom Multikomponentne 
mešanice plinov za podaljševanja roka uporabe 
perutnine (Gas4FreshFood) je bila uporaba 
multikomponentnih mešanic plinov (N2, CO2, O2, 
in Ar) in njihovih kombinacij v različnih razmerjih v 
pakirano embalažo perutninskega mesa. V sklopu 
projekta se je s pomočjo mešanic plinov vplivalo na 
počasnejšo mikrobiološko rast tipičnih bakterij, ki 
povzročajo kvarjenje, in s tem posledično vplivajo na 
podaljšano obstojnost in svežino piščančjega mesa. 
Projekt je v okviru trajnostne predelave hrane zajemal 
dva akcijska sklopa: “Proizvodnja živil”, katerega glavna 
akcijska tema je bila podaljšana obstojnost in svežina 
živil ter “Napredni materiali”, katerega glavna tema je 
bila inteligentna embalaža z integriranim optičnim 
senzorjem.

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje projekta je pripomoglo k razvoju 
trajnostnih tehnologij v našem podjetju. Inovativna 
inteligentna embalaža namreč prispeva k povečanju 
kvalitete izdelkov, tržne vrednosti in kakovosti 
poslovnih učinkov, kar posledično pomembno 
vpliva na dvig dodane vrednosti  na zaposlenega. 
Z inovativno inteligentno embalažo tako želimo 
spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske 
kakovosti. Visokotehnološki proizvod inteligentne 
embalaže razvija znotraj verig vrednosti inovativnost 
na področju doseganja daljših rokov uporabe in 
svežine mesa. Projekt Gas4FreshFood je tako nagovoril 
nekaj ključnih problematik SRIP-a HRANA in sicer 
povečanje konkurenčnosti ter upoštevanje okoljskih 
vidikov v smislu podaljševanja roka uporabnosti 
perutnine, kar vodi do zniževanja količin odpadkov  
oz. delež zavržene hrane in manjšega okoljskega vpliva 
na podnebne spremembe.«
Sabina Vrecl, vodja razvojno-raziskovalne enote  
Perutnina Ptuj d.o.o.
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INO OPERATION CONTROL
INO BREŽICE, d.o.o.

www.inobrezice.com

Razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT

Področje financiranja Raziskave, razvoj in inovacije

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 74.200.000,00 €

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. Cilj 
razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, raziskovalno-razvojnih 
podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
velika do 25%. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 500.000 €, minimalno pa 
100.000 €.

Naziv prijavitelja INO Brežice, d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Konzorcijski partnerji  
v projektu

INO Brežice d.o.o. 
(vodilni partner), 1A 
INTERNET d.o.o.

Naziv projekta INO operation 
control

Trajanje projekta 6.12.2018 - 31.12.2021

Vrednost projekta  
s tujim partnerjem

 933.336,99 €

Vrednost 
sofinanciranja

405.543,10 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 901.206,99 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POSAVSKA

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta je bil razvit produkt INO operation 
control – gre za napravo, ki spremlja delovne 
parametre stroja tekom njegovega obratovanja. To 
je baterijsko napajana neodvisna naprava, ki se jo 
pritrdi na različne kmetijske, komunalne in druge 
delovne stroje z namenom spremljanja njihovih 
delovnih parametrov. Naprava spremlja naslednje 
parametre stroja: vrtljaji delovne gredi, vibracije stroja, 
temperaturo, vrtilno hitrost stroja, GPS lokacijo s 
točnim časom in obratovalne ure stroja. Naprava je 
opremljena z bluetooth komunikacijo, ki zagotavlja 
prenos podatkov v realnem času na pametno napravo 
ali namenski sprejemnik.

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje projekta je bistveno vplivalo na razvoj 
našega podjetja, saj smo z razvojem produkta INO 
operation control naredili pomemben napredek. 
S tem produktom je naše podjetje postalo bolj 
vidno med pomembnimi proizvajalci opreme v naši 
panogi, saj smo se s to pametno napravo diferencirali 
od konkurence. Pokazalo se je veliko zanimanje 
za vgradnjo in prilagoditev naprave v širok spekter 
kmetijskih in komunalnih strojev. Hkrati pa je 
sofinanciranje projekta omogočilo, da smo lahko  
v projekt usmerili več človeških virov, kot bi jih sicer.  
S tem smo dosegli večjo stopnjo celovitosti rešitve.«
Jurij Žnideršič, vodja oddelka za elektroniko INO  
Brežice d.o.o.
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RoBIN
TPV AUTOMOTIVE D.O.O.

www.tpv-automotive.si

Vrednost 
projekta

1.586.720,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

498.348,39 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

1.586.720,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POSAVSKA

Razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT

Področje financiranja Raziskave, razvoj in inovacije

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 74.200.000,00 €

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. Cilj 
razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, raziskovalno-razvojnih 
podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do  
35 %, velika do 25 %. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 500.000 €, 
minimalno pa 100.000 €.

Naziv prijavitelja TPV AUTOMOTIVE 
d.o.o.

Velikost prijavitelja Veliko podjetje

Konzorcijski partnerji  
v projektu

TPV Automotive d.o.o. 
(vodilni partner), 
Alpineon d.o.o.

Naziv projekta RoBIN

Trajanje projekta 6.12.2018 - 31.12.2021

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta RoBIN je bila razvita robotska 
celica RoBIN z naprednim 3D strojnim vidom za 
manipulacijo kosov v raztresenem stanju. Rezultat 
projekta, robotska celica RoBIN predstavlja povsem 
nov visokotehnološki produkt, namenjen uporabi v 
tovarnah prihodnosti. Podjetjem z velikoserijsko in 
maloserijsko proizvodnjo bo omogočal proizvodnjo 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sistem ima 
velik tržni potencial v tovarnah prihodnosti na 
globalni ravni, tako v avtomobilskem sektorju, kot 
tudi drugih sektorjih. Končni izdelek je bil validiran 
in demonstriran v operativnem okolju industrijskega 
proizvodnega procesa, tako da je izdelek potrjen 
v končni obliki in primeren za uporabo v realnem 
industrijskem okolju.  

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje projekta je skrajšalo čas razvoja in 
vstopa izdelka na trg. Vzpostavili smo dolgoročno 
partnerstvo z malim inovativnim podjetjem Alpineon. 
Projekt nam je omogočil, da na trgu ponudimo visoko 
tehnološki izdelek na področju pametnih tovarn, 
ne le v avtomobilski industriji, temveč tudi v drugih 
sektorjih, kot sta industrije bele tehnike in farmacija.«
Ivan Erenda, direktor TPV Automotive d.o.o.
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R A Z I S K A V E ,  R A Z V O J  I N  I N O V A C I J E

www.aerosol.si

Vrednost 
projekta

200.000,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

 100.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

200.000,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

OSREDNJE-
SLOVENSKA

Naziv prijavitelja Aerosol, d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta AerOrbi

Trajanje projekta 30.6.2018 - 29.6.2021

AERORBI
AEROSOL, d.o.o.

Razpis JR EUROSTARS 2017; izvaja MGRT

Področje financiranja Raziskave, razvoj in inovacije

Vrednost razpisa 1.800.000,00 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars-2, ki s sofinanciranjem 
podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove 
partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo 
predviden kratek čas vstopa na trg.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški, 
stroški svetovanja in drugih storitev pogodbenih raziskav režijski stroški.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: do višine 40% za velika podjetja in 50% za mikro, mala 
in srednje velika podjetja. 

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta s polnim nazivom »Masna 
spektrometrija Orbitrap z mehko foto-ionizacijo 
za merjenje aerosolov« je bil v razvoju novega 
sklopljenega instrumenta za karakterizacijo 
aerosolnih delcev v realnem času, ki vključuje analizo 
koncentracij ogljičnih aerosolov in analizo kemijske 
sestave posamičnih delcev z visoko občutljivim 
foto-ionizacijskim masnim spektrometrom. Končni 
produkt je terenski instrument za karakterizacijo 
aerosolov, ki nudil opis spektroskopskih lastnosti in 
sestave in omogoča določanje toksičnih substanc, 
virov emisij in relevantnih okoljskih parametrov. 
Nov instrument bo zapolnil veliko vrzel v obstoječih 
merilnih tehnikah za karakterizacijo aerosolov. 
V projektu razviti inštrument za vzorčevanje in 
desorbcijo aerosolov omogoča določanje sestave 
ogljičnih aerosolov, ki imajo zaradi svojih optičnih 
lastnosti pomemben vpliv na klimatske spremembe, 
medtem ko foto-ionizacijski masni spektrometer z 
visoko resolucijo podaja informacije na molekularnem 
nivoju, kar je ključno za globje razumevanje vpliva 
aerosolov na zdravje ljudi.  

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje projekta nam je omogočilo razvoj 
inovativnih tehnologij za karakterizacijo aerosolov 
z visoko resolucijo v realnem času. Novo razviti 
inštrument, nova partnerstva ter nove zaposlitve, 
pridobljene tekom projekta, predstavljajo pomemben 
korak pri rasti podjetja v prihodnje.«
Martin Rigler, vodja razvoja in raziskav Aerosol d.o.o.
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R A Z I S K A V E ,  R A Z V O J  I N  I N O V A C I J E

www.pipistrel-aircraft.com

Vrednost 
projekta

8.550.000,00 €

Vrednost posojila

7.012.500,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

8.550.000,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORIŠKA

CERTIFIKACIJA IN INDUSTRIALIZACIJA 
4-SEDEŽNEGA LETALA PANTHERA
PIPISTREL, d.o.o.

Razpis Posojilni sklad 1 - financiranje tehnološko - razvojnih projektov RRI2; izvaja 
SID BANKA

Področje financiranja Povratna sredstva posojilnega sklada - financiranje tehnološko - razvojnih 
projektov RRI2

Vrednost razpisa Obseg sredstev programa SID banke znaša 43.567.844,64 €. Od tega 25% 
sredstev zagotavlja MGRT, 75% sredstev pa SID banka.

Namen razpisa Izvedba raziskovalno-razvojnega projekta ali naložbenega projekta, katerega 
cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev; spodbujanje 
kapitalskih družb vseh velikosti k razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški (nabavna vrednost) materiala in storitev, drobnega 
inventarja ter trgovskega blaga; stroški dela; stroški in povračila stroškov v zvezi  
z opravljanjem dela podjetnika.

Koliko financiramo Financiranje do 85% celotnih stroškov raziskovalno - razvojnega projekta. 
Financiranje do 75% upravičenih stroškov naložbenega projekta.
Vrednost sofinanciranja od 100.000 do 15.000.000 €. Celotni stroški 
projekta ne presegajo 25.000.000 €. Financira se kapitalske družbe - mala 
in srednja podjetja ter velika podjetja. 

OPIS PROJEKTA:

Produkt Panthera je za podjetje strateškega pomena, 
saj zanj obstaja pomemben in zanesljiv tržni 
potencial. 4-sedežno letalo Panthera dolgoročno 
sodi med najkonkurenčnejše Pipistrelove produkte. 
Ključne značilnosti produkta so: sodoben dizajn, 
aerodinamičnost, visoka zmogljivost letenja in 
hitrost, nizka poraba energentov, zmožnost uporabe 
okolju prijaznih goriv, prestižnost ter usmerjenost na 
različne tipe kupcev, saj se ga lahko uporablja tako za 
poslovne kot zasebne namene. Produkt Panthera se 
trenutno izdeluje v prototipni in necertificirani obliki, 
je svetovno prepoznan in je tudi že prejel pomembne 
mednarodne nagrade. Projekt ima tako 2 sklopa 
aktivnosti: 
- certifikacijo produkta pri evropski agenciji EASA, 
kar ima za cilj širše trženje in komercializacijo letala 
na globalnem nivoju, pri čemer bo poudarek tudi na 
optimizaciji dosedanjih razvojnih rešitev produkta z 
uporabo okolju priznanih materialov, s poudarkom 
na energetsko sprejemljivih rešitvah ter varnostnih 
standardih, ki bodo pomembno zaznamovali 
performanse letala, ter 
- industrializacijo produkta, ki ima za cilj vzpostaviti 
zanesljivo in učinkovito serijsko proizvodnjo, ki bo 
zagotovila ustrezne kompetence, orodja in postopke za 
nadaljnjo izdelavo letalskega produkta. 

IZJAVA PODJETJA:

»Ob obilici inovativnih idej, ki nastajajo v podjetju 
Pipistrel, je ugodno financiranje projekta 4-sedeženega 
letala Panthera pripomoglo k pospešitvi aktivnosti 
projekta oziroma k hitrejšemu lansiranju atraktivnega 
in visoko konkurenčnega certificiranega produkta na 
trg. Zavedamo se, da je produkt Panthera eden ključnih 
v portfelju produktov podjetja in bo imel bistveno vlogo 
pri nadaljnjem pozicioniranju podjetja Pipistrel ter 
njegovi prepoznavnosti na globalnem trgu.«
Tine Tomažič, tehnični direktor Pipistrel d.o.o.

Naziv prijavitelja Pipistrel, d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Naziv projekta Certifikacija in 
industrializacija 
4-sedežnega letala 
Panthera

Trajanje projekta 1.8.2018 - 31.7.2022
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P O D J E T N I Š T V O

CovIT 2.0
INOVA IT, d.o.o.

www.inova.si

Vrednost 
projekta

257.757,60 €

Vrednost 
sofinanciranja

197.705,28 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

247.131,60 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

PODRAVSKA

Razpis  JR »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«; izvaja 
MGRT

Področje financiranja Podjetništvo

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 10.551.336,23 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti 
pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte 
za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih 
z omilitvijo posledic COVID-19.  Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo 
(začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov,  
s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva 
tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva, amortizacija nepremičnin, opreme in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, investicije v neopredmetena sredstva, 
posredni stroški do 25% upravičenih stroškov dela.

Koliko financiramo Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša  
do vključno 80% upravičenih stroškov. Minimalna vrednost sofinanciranja 
50.000,00 € in maksimalna vrednost 200.000,00 € za Sklop 1 in 
300.000,00 € za Sklop 2.

Naziv prijavitelja INOVA IT, d.o.o.

Velikost prijavitelja Srednje veliko 
podjetje

Naziv projekta CovIT 2.0

Trajanje projekta 1.1.2021 - 31.12.2021

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je predstavljal razvoj celovite 
telemedicinske platforme za oddaljeno spremljanje, 
diagnostiko in triažo Covid-19 pacientov. V okviru 
projekta je bila razvita platforma CovIT 2.0 , ki vključuje 
naslednje izdelke in produkte: 
• namenska pametna zapestnica, ki omogoča  
  natančen samodejen zajem srčnega utripa, krvnega  
  tlaka, signala EKG in oksigenizacije v krvi (Sp02), 
• namenska mobilna aplikacija, ki omogoča vnos  
  opisnih podatkov ter multi-senzorsko spremljanje  
  simptomov, s čimer je mogoče dolgoročno spremljati  
  paciente in tako bistveno izboljšati možnosti zgodnje  
  zaznave morebitnih sekundarnih organskih in  
  psiholoških bolezni ter povečati njihovo  
  informiranost, varnost in splošno kvaliteto zdravljenja,  
  ter
• klinični portal z več nivojsko obdelavo zajetih  
  podatkov ter podporo umetne inteligence in  
  multimodalno komunikacijo s pacienti, kar bo 
  medicinskemu osebju bistveno pripomoglo k  
  sistematičnemu spremljanju bolnikov, znižanju  
  potrebe po fizičnih pregledih in olajšalo delo. Razvit  
  produkt omogoča oddaljeno komunikacijo med  
  pacienti in zdravstvenim osebjem ter spremljanje  
  vitalnih znakov in simptomov preko mobilnih  
  tehnologij. 

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje projekta je bistveno skrajšalo razvoj 
željenih funkcionalnosti in nadgradnje celotnega 
sistema ter posredno njegovo uporabo že v 3. valu 
pandemije v okviru zdravstvenih institucij. Na podlagi 
uspešne in pravočasne integracije sistema je danes 
v projekt vključenih že večje število zdravstvenih 
inštitucij in drugih javnih partnerjev iz praktično vseh 
držav v širšem Evropskem prostoru, s čimer smo 
dosegli penetracijo tržišča ter si zagotovil nove tržne 
kanale (www.covit.si).«
Simon Jurič, vodja skupine RR in prokurist podjetja 
Inova IT d.o.o.
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P O D J E T N I Š T V O

www.bogadi.si

Vrednost 
projekta

738.000,00 €

Vrednost posojila

353.400,00€ 

Vrednost kredita

589.000,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

PODRAVSKA

INVESTICIJSKA VLAGANJA +  
OBRATNA SREDSTVA
TESNILA BOGADI, d.o.o.

Razpis Proračun RS, sredstva Sklad prejel skladno z ZIUPOPDVE - P1 plus 2021 - 
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere; izvaja SPS

Področje financiranja P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere

Vrednost razpisa Razpisana sredstva za garancije: 93.700.000,00 €.
Razpisana sredstva za subvencioniranje obrestne mere: 9.370.000,00 €.

Namen razpisa Namen produkta P1 plus 2021 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 drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
• 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.

Kaj financiramo Upravičeni stroški 
- za razvojne garancije: 
  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi  
    investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/
    nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 €.
- za mikrogarancije:
  a) 100% obratna sredstva;       
  b) 30% in manj obratna sredstva;    
  c) samo investicija (brez obrat. sred.) oz. delno ali v celoti obratna sredstva,  
      zaradi virusa COVID-19

Koliko financiramo Višina sofinanciranja od 60% - 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta.    

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta je bil izveden nakup nove tehnološke 
opreme (dva CNC stroja), nakup obratnih sredstev 
- material in poplačilo plač zaposlenih. Podjetje 
na podlagi nove tehnološke opreme sedaj izdeluje 
strojne dele za uporabo v strojegradnji z zelo visokimi 
zahtevami. Strojni deli se izdelujejo kot komponente v 
izgradnji novih strojev in prav tako kasneje kot rezervni 
deli. Posamezni strojni del podjetje sedaj izdela v 
dveh vpetjih namesto dosedanjih petih. Z visoko 
tehnološko naprednimi stroji, sedaj izdeleke naredijo 
v 30% krajšem obdelovalnem ciklu, s tem povečajo 
produktivnost, zmanjša se poraba energije in surovin 
ter manj obremenjuje okolje. Na podlagi investicije je 
podjetje postalo bolj konkurenčni ponudnik stroritev na 
trgu in si pridobilo nove strateško pomembne kupce.

IZJAVA PODJETJA:

»S pridobitvijo novih strojev smo skrajšali rok dobave za 
kupce in dodatno povečali možnost izdelave izdelkov 
s posebnimi zahtevami kupcev. Subvencija je vsekakor 
velika finančna pomoč, saj se podjetje brez tega težko 
odloči za tako veliko investicijo.«
Marjeta Bogadi, direktorica Tesnila Bogadi d.o.o.

Naziv prijavitelja Tesnila Bogadi, d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta Investicijska 
vlaganja + Obratna 
sredstva

Trajanje projekta 1.4.2021 - 31.12.2021
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I N T E R N A C I O N A L I Z A C I J A

JR MEDNARODNI SEJMI 2019-2022  
- ROBETA D.O.O.
ROBETA, d.o.o.

www.robetamobil.si

Razpis JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
v tujini v letih 2019-2022; izvaja SPIRIT

Področje financiranja Internacionalizacija MSP

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

Vrednost razpisa 6.400.000,00 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev 
MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve 
mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter 
povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 € + 65,2 €/m2 (5-120 m2).
Maksimalna vrednost sofinanciranja predvidoma 13.137,06 €.

Vrednost 
projekta

17.515,20 €

Vrednost 
sofinanciranja

13.136,40 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

17.515,20 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

KOROŠKA

Naziv prijavitelja Robeta, d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta JR Mednarodni sejmi 
2019-2022 - ROBETA 
d.o.o.

Trajanje projekta 1.1.2019 - 31.12.2022

OPIS PROJEKTA:

V sklopu izvedenega projekta je bila z udeležbo na 
sejmu v nemškem Düsseldorfu podjetju omogočena 
predstavitev butičnih vozil “Robeta Mobil avtodome”. 
Udeležba na sejmu je podjetju doprinesla nova 
pogodbena sodelovanja in s tem povečanje uspešnosti 
poslovanja iz naslova prodanih avtodomov. 

IZJAVA PODJETJA:

»Podjetje ROBETA d.o.o. se zahvaljuje za podporo,  
ki nam jo je nudila agencija Spirit ter nam pomagala, 
da smo se lahko udeležili, za nas izredno pomembnega, 
sejma v Nemčiji. Ker moramo ostati »vidni« na trgu, je 
za nas resnično velikega pomena, da smo na sejmih 
prisotni. Hvala.«
Eva Kotnik, direktorica Robeta d.o.o.
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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.osem.si

Vrednost 
projekta

140.000,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

99.975,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

133.300,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POMURSKA

JR BLAGOVNE ZNAMKE - OSEM, D.O.O.
OSEM, d.o.o.

Razpis JR za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov; 
izvaja SPIRIT

Področje financiranja Internacionalizacija MSP

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

Vrednost razpisa 4.700.000,00 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih 
znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost 
in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na 
tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih 
nivojih.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: 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.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: 75% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za 
sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000 €  
in ne višja od 100.000 €.

OPIS PROJEKTA:

Podjetje Osem d.o.o. kot lastnik blagovne znamke 
proizvaja konzervirane delikatese (paštete, narezke in 
druge jedi), vsi izdelki so rezultat njihovega lastnega 
znanja, razvoja in izkušenj s področja predelave 
delikatesnih hranil. S projektom so na hrvaškem trgu 
promovirali predvsem blagovno znamko »Kekec«, pri 
dejavnostih showrooma in agenture so sodelovali s 
ponudnikom CTRL d.o.o. Media iz Rijeke, s katerim so se 
dogovorili za izvedbo 5 razstavno-promocijskih prostorov 
(showroomov) v Varaždinu, Rijeki, Puli, Splitu in Kaštelu. 
V fazi zaključka projekta so intenzivno potekali pogovori 
s trgovskimi verigami za umestitev njihovih proizvodov 
na hrvaški trg. 

IZJAVA PODJETJA:

»S sodelovanjem pri projektu smo zelo zadovoljni 
in hkrati hvaležni za priložnost, ki nam je bila dana.  
Prodor na hrvaški trg ocenjujemo kot dokaj zahteven 
izziv, za katerega menimo, da se nam bo dolgoročno 
obrestoval. Projekt nam je omogočil, da aktivnosti 
zastavimo v obsegu in s perspektivo, ki je sicer zgolj 
z lastnimi sredstvi ne bi zmogli. Nepovratna sredstva 
so izjemnega pomena, saj podjetje lažje izpelje vstop 
izdelka na tuji trg.  S predstavitvami in promocijami 
smo povečali svojo prepoznavnost, vzpostavili dobra 
nova partnerstva, ki nam omogočajo širitev in nadaljnjo 
rast podjetja.«
Miroslav Flisar, direktor Osem d.o.o.

Naziv prijavitelja Osem, d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta JR Blagovne znamke 
- OSEM d.o.o.

Trajanje projekta 30.9.2020 - 31.12.2021



2726

D I G I T A L I Z A C I J A

DIGITALNA PREDSTAVITEV EKTEN-A
EKTEN, d.o.o. KRŠKO

www.ekten.si

Vrednost 
projekta

52.216,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

29.960,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

42.800,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POSAVSKA

Razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
2019-2022; izvaja SPIRIT

Področje financiranja Digitalizacija

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

Vrednost razpisa 12.363.818,01 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s 
prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige 
vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega 
poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, 
učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni 
dobavni verigi. 

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja:  
do 30.000,00 € na podjetje (možna samo 1 prijava podjetja). 

Naziv prijavitelja Ekten, d.o.o.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta Digitalna 
predstavitev 
Ekten-a

Trajanje projekta 1.1.2021 - 31.12.2022

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bila sistematična in celovita prenova 
predstavitve podjetja. Izdelan je bil predstavitveni 
video podjetja in postavljena nova spletna stran 
(https://ekten.si), prevedena  v angleški, nemški in 
ruski jezik, jezike ključnih trgov podjetja, ki služi 
kot osnovna predstavitev podjetja in je prvi kontakt 
s strankami.  Spletna stran ima vgrajen modul 
za spremljanje analitičnih podatkov, omogoča 
analiziranje obiskov strani in daje povratne informacije 
kako razvijati marketinške aktivnosti ter povezana s 
profili na socialnih omrežjih. Del projekta je bil tudi 
nastop na digitalnem sejmu Europages. Razvita je 
bila  platforma »E-Doc«, ki podjetju omogoča varno 
elektronsko izmenjavo tehnične dokumentacije s 
partnerji. Podjetje na ta način vodi stranke na spletno 
stran preko katere z njimi komunicirajo in jih sproti 
obveščajo o vseh novostih ter dosežkih  podjetja.  

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje je pretehtalo, da smo se odločili 
za celovit pristop pri postavitvi podobe podjetja. 
Pripomoglo je k odločitvi, da smo razvili lasten portal 
za izmenjavo datotek, ki je prinesel več pozitivnih 
učinkov. S portalom nenehno privabljamo na 
spletno stran naše stranke, in preko nove spletne 
strani komuniciramo z našo ozko ciljno publiko v 
segmentu B2B. Na ta način smo izboljšali interakcijo 
s poslovnimi partnerji v tujini, ki jim na enostaven 
način predstavljamo tekoče tehnološke rešitve. V 
tradicionalni industriji gradnje naprav, smo začeli 
z modernimi marketinškimi aktivnostmi, ki jih prej 
nismo poznali.«
Uroš Jeke, direktor Ekten d.o.o.
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D I G I T A L I Z A C I J A

www.gomline.si

Vrednost 
projekta

53.497,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

30.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

43.850,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

OSREDNJE-
SLOVENSKA

Naziv prijavitelja Gomline, D.O.O.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta E-Gomline

Trajanje projekta 1.10.2020 - 31.12.2021

E-GOMLINE
GOMLINE, d.o.o.

Razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
2019-2022; izvaja SPIRIT

Področje financiranja Digitalizacija

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

Vrednost razpisa 12.363.818,01 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko  
s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige 
vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega 
poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, 
učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni 
dobavni verigi. 

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 

Koliko financiramo Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja:  
do 30.000,00 € na podjetje (možna samo 1 prijava podjetja). 

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bil okrepiti prepoznavnost podjetja 
kot renomiranega in strokovnega partnerja. V okviru 
projekta E-Gomline je bilo izvedenih več ukrepov na 
področju e-poslovanja. Narejena je bila nova spletna 
stran v dveh tujih jezikih (EN in DE) in izveden nastop 
na digitalnem sejmu oz. »show room-u« Europages. V 
okviru projekta je bil posnet in izdelan animiran video 
v tujem jeziku, vzpostavljena je bila varna elektronska 
izmenjava med partnerji ter izvedeno usposabljanje za 
dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. 

IZJAVA PODJETJA:

»Celoten projekt E-poslovanje je bil odlična poslovna 
odločitev našega podjetja. Vključuje več operacij, 
je zelo dobrodošel saj smo s tem resnično prejeli 
celovito rešitev za naše podjetje (video, spletna stran, 
showroom, krepitev kompetenc). Potreb po izvedbi 
navedenih aktivnosti smo se že dolgo zavedali. 
Sofinanciranje projekta nas je spodbudilo, da smo se 
vseh potrebnih aktivnosti lotili takoj in celovito. Del 
projekta je bil nastop oz. oglaševanje na digitalnem 
sejmu na Europages, preko katerega smo prejeli nove 
kupce. V juniju 2022 se nameravamo udeležiti najbolj 
odmevnega gumarskega sejmua DKT v Nürnbergu in 
prenovljena spletna stran bo prispevala k še višjemu 
ugledu in podobi našega podjetja.«
Dušica Mandič, direktorica Gomline d.o.o.
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L E S

NAMENSKI GRADNIKI ZA IZDELAVO  
ZAHTEVNIH POLPROIZVODOV IZ LESA
RAZREZ HLODOVINE ALOJZ CUGMAJSTER, s.p.

www.zaga-cugmajster.si

Vrednost 
projekta

3.635.600,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

1.341.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

2.980.000,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

SAVINJSKA

Razpis JR »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«; izvaja SPS

Področje financiranja Les

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

Vrednost razpisa 8.369.659,68 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje 
polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv 
(delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje 
manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. Cilj razpisa: do leta 2020 podpreti 
najmanj 5 MSP. Upravičenci: MSP.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški 
nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški plač novo zaposlenih, 
stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža, zagon). 

Koliko financiramo Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta lahko 
znaša največ 2.500.000,00 € in ne manj kakor 250.000,00 €:
- mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45%,
- srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35%.

OPIS PROJEKTA:

Projekt je obsegal razvoj in izdelavo gradnikov iz 
različnih vrst hlodovine, predvsem listavcev (bukev, 
hrast) za izdelavo masivnih elementov pohištva ter 
masivnih plošč. V okviru projekta je podjetje vzpostavilo 
zaključeno linijo za decimiranje, kar omogoča 
fleksibilen tehnološki proces glede na specifične 
želje kupcev. Tehnološki postopek zajema inovativen 
sistem za nadzor decimiranja, meritev in kontrole 
dimenzij hlodov, vključno z avtomatskim zajemanjem 
podatkov, potrebnih za obdelavo v proizvodnem 
procesu. Posebnost je postopek, ki je rezultat lastnega 
razvoja in dolgoletnih izkušenj ter omogoča doseganje 
večje trdnosti lesa. Projekt je vključeval tudi razvojno-
raziskovalno fazo, kjer je podjetje prijavilo patent - izum, 
ki se nanaša na strojno mehansko obdelavo lesa. Linija 
tako omogoča predviden obseg proizvodnje najmanj 
15.000 m3 decimiranega lesa letno. Projekt ima tudi 
okoljsko dimenzijo, tako na ravni podjetja nova oprema 
in tehnološki proces omogočata večji izkoristek 
surovine (natančnejši razrez) ter zmanjšanje uporabe 
zaščitnih sredstev. Širši okoljski pomen projekta je 
v dodatni ponudbi lesnih polproizvodov, ki lahko v 
končnih proizvodi nadomestijo druge materiale z 
večjim ogljičnim odtisom in tako prispevajo hitrejšemu 
prehodu v ogljično nevtralno družbo. 

IZJAVA PODJETJA:

»Investicija pomeni za podjetje kvalitativni preskok 
(izboljšanje tehnološkega procesa in nadgradnja 
gradnikov iz klasične izvedbe elementov) k proizvodnji 
kompleksnejših (pol)proizvodov, ki bo med drugim 
omogočala povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega za 3,8%. Sofinanciranje našega projekta je 
zelo dobro vplivalo na nadaljnji razvoj našega podjetja. 
Z to investicijo smo zelo izboljšali kvaliteto izdelkov in 
tudi povečali količino, pridobili smo tudi veliko novih 
kupcev. Investicija je tehnološko zelo dovršena kar 
je našemu podjetju samo dodaten doprinos k večji 
uspešnosti in stabilnosti na konkurenčnem trgu.«
Alojz Cugmajster, direktor podjetja Razrez hlodovine  
Alojz Cugmajster s.p.

Naziv prijavitelja Razrez hlodovine 
Alojz Cugmajster, s.p.

Velikost prijavitelja Malo podjetje

Naziv projekta Namenski gradniki 
za izdelavo zahtevnih 
polproizvodov iz lesa

Trajanje projekta 29.8.2019 - 31.12.2021
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

POSLOVNA CONA »PUŠNIK«
OBČINA RADLJE OB DRAVI

www.radlje.si

Vrednost 
projekta

394.004,41 €

Vrednost 
sofinanciranja

337.654,60 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

337.654,60 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

KOROŠKA

Razpis Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT

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 podjetniški inkubatorji.

Vrednost projekta 394.004,41 €

Namen razpisa Izvedba dograditve poslovne cone »Pušnik« oz. že obstoječe infrastrukture  
in ureditev prometnega omrežja znotraj poslovne cone. 

Kaj financiramo Upravičeni stroški: nakup in gradnja nepremičnin, stroški informiranja  
in komuniciranja, stroški zunanjih izvajalcev.

Koliko financiramo Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja,  
ob upoštevanju 100% finančne vrzeli za operacijo.

Naziv prijavitelja Občina Radlje ob 
Dravi

Velikost prijavitelja Lokalna skupnost

Naziv projekta NPO - DRR PC 
Pušnik

Trajanje projekta 23.1.2017 - 31.3.2021

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta se je izvedla dograditev poslovne 
cone oz. že obstoječe infrastrukture v poslovni coni 
Pušnik - odkup zemljišč, ureditev ceste na območju 
industrijsko poslovne cone ter ureditev odvodnjavanja 
padavinskih voda in javne razsvetljave. Z realizacijo 
investicije se dosega naslednje strateške cilje:  
vsestranski razvoj občine, gospodarska rast in nova 
delovna mesta, spodbujanje nastajanja in rasti podjetij 
ter razvoj komunalno-logistične infrastrukture.

IZJAVA PODJETJA:

»Poslovne cone so pomemben dejavnik razvoja, saj 
predstavljajo osnovo za razvoj skupnosti, kreiranje 
novih delovnih mest, prostorskega urejanja, ekologije 
in gospodarske blaginje. Občina Radlje ob Dravi je ob 
sofinanciranju Evropske unije in Republike Slovenije 
uredila infrastrukturo na območju Poslovne cone 
Pušnik in s tem omogočila nadaljnji razvoj obstoječim 
poslovnim subjektom, hkrati pa odprla možnosti tudi 
za prihod novih. Z izvedbo projekta se je omogočilo 
spodbudno poslovno okolje za razvoj mikro, malega 
in srednje velikega podjetništva, kjer bodo lahko širili 
svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti.«
Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

UREDITEV POSLOVNE CONE  
NA DOBROVEM
OBČINA BRDA

www.obcina-brda.si

Vrednost 
projekta

 1.136.882,33 €

Vrednost 
sofinanciranja

 829.296,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

954.446,03 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORIŠKA

Razpis Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT

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 podjetniški inkubatorji.

Vrednost projekta 1.136.882,33 €

Namen razpisa Investicija z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, 
malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje poslovnih dejavnosti.

Kaj financiramo Upravičene stroške: stroški investicije—stroški gradnje nepremičnin in 
opreme, stroški zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja.

Koliko financiramo Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja,  
ob upoštevanju 100% finančne vrzeli za operacijo. 

Naziv prijavitelja Občina Brda

Velikost prijavitelja Lokalna skupnost

Naziv projekta NPO - DRR Dobrovo

Trajanje projekta 25.5.2018 - 31.12.2021

OPIS PROJEKTA:

Projekt »Ureditev poslovne cone na Dobrovem« 
obravnava investicijo v izgradnjo ustrezne komunalne 
infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne 
cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih 
pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti. Namen je 
bilo občanom, obiskovalcem ter kmetijski in turistični 
dejavnosti v Brdih zagotoviti sodobno oskrbovalno 
storitev v občini ter privabiti nove investitorje in 
posledično zagotoviti nova delovna mesta. 

IZJAVA PODJETJA:

»Izgradnja poslovne cone Dobrovo je primer dobre 
prakse dobrega sodelovanja različnih institucij. Skupaj 
s poslovnimi subjekti in v sodelovanju ter posluhom 
več ministrstev in kakovostnim črpanjem evropskega 
denarja je občini uspelo zaščititi in valorizirati 
območje ter zagotoviti nadaljnji gospodarski razvoj in 
odpiranje novih delovnih mest v Brdih. Območju je 
bilo namreč potrebno najprej zagotoviti protipoplavno 
varnost, temu je nato sledila izgradnja poslovne cone. 
Vrata sta že odprla dva od predvidenih treh poslovnih 
subjektov, kmetijska trgovina Agrarija Kleti Brda in 
Market Brda Kmetijske zadruge Tolmin, s čimer briška 
občina potrjuje vizijo sodelovanja in povezovanja 
v regiji ter podpiranje trajnostnega lokalnega 
kmetijstva. Nove storitve v poslovni coni so v podporo 
hitro razvijajočemu turizmu in obisku v destinaciji, 
omogočile pa so številne nove zaposlitve.«
Anita Manfreda, direktorica občinske uprave Občine Brda
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.cirkulane.si

Vrednost 
projekta

387.232,49 €

Vrednost 
sofinanciranja

180.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

225.000,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

PODRAVSKA

OPIS PROJEKTA:

Projekt se je izvajal na območju treh občin partneric, 
katere imajo izjemno bogato kulturno-etnografsko 
dediščino, ki odseva nekdanji kmečki način življenja 
in ustvarjanja, lokalnih običajev in avtohtonih 
dobrin. V Cirkulanah so uredili Park dediščine, kjer 
so obiskovalcem na enem mestu predstavljeni 
tradicionalni haloški objekti po vzoru nekdanjih 
haloških domačij. Z ureditvijo parka – postavitev 
tipične haloške cimprane hiše, hleva, kolarnice, 
čebelnjaka, kmečkega vrta in brajd, je v Cirkulanah 
narejen pomemben korak za ohranjanje in promocijo 
kulturne in etnografske dediščine Haloz, ki pa je 
istočasno tudi pomembna trajnostna turistična 
infrastruktura. V Gorišnici je zgrajena recepcija na 
Dominkovi domačiji (300 let stara panonska hiša), 
v kateri je v okviru projekta predvidena zaposlitev 
za izvajanje ogledov na domačiji, ter prodajalna za 
prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov. V Zavrču so 
bile v  okviru projekta izvedene raziskave, delavnice 
in izdana strokovna publikacija o zgodovini Zavrča, 
katere vsebina bo trajno namenjena za študijske in 
turistične namene.  

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje operacije nam je omogočilo izvedbo 
treh aktivnosti partnerskih občin – Cirkulane, Gorišnica 
in Zavrč, ki so bistveno prispevali k ohranitvi kulturne 
dediščine in razvoju trajnostnega turizma oz. turistične 
ponudbe lokalnega okolja.«
Sonja Golc, predsednica Društva za oživitev gradu Borl

KULTURNA DEDIŠČINA  
ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA
OBČINA CIRKULANE

Razpis Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
Haloze

Področje financiranja Regionalni razvoj

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

Vrednost razpisa 661.416,33 €

Namen razpisa Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
prebivalstva na lokalni ravni s štitimi ukrepi: spodbujanje nastanka delovnih 
mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje tveganja revščine in 
deinstitucionalizacija.

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

Koliko financiramo 80% upravičenih stroškov

Naziv prijavitelja Občina Cirkulane

Velikost prijavitelja Lokalna skupnost

Konzorcijski partnerji  
v projektu

Projekt se izvaja v 
konzorciju: Občina 
Cirkulane (vodilni 
partner), Občina 
Gorišnica, Občina 
Zavrč

Naziv projekta Kulturna dediščina 
za trajnostni razvoj 
turizma

Trajanje projekta 29.5.2020 - 31.12.2021
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.majsperk.si

Vrednost 
projekta

177.333,54 €

Vrednost 
sofinanciranja

109.392,97 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

148.345,20 €

Kohezijska regija Regija

Naziv prijavitelja Občina Majšperk

Velikost prijavitelja Lokalna skupnost

Konzorcijski partnerji  
v projektu

Projekt se izvaja v 
konzorciju: Občina 
Majšperk (vodilni 
partner), Občina 
Zavrč, Občina 
Cirkulane, Občina 
Podlehnik, Občina 
Žetale

Naziv projekta Turistična 
destinacija Haloze

Trajanje projekta 29.5.2020 - 31.12.2021

OPIS PROJEKTA:

Občine parnerice z območja Haloz so s projektom 
razvijale skupno blagovno znamko Haloz, s katero želijo 
prodreti na širše trge. V turizmu je izrednega pomena 
povezovanje in postopna gradnja prepoznavnosti 
območja s povezovanjem ponudnikov, nastanitvenih 
kapacitet, prepoznavanjem in urejanjem dejavnosti za 
aktivno preživljanje prostega časa turistov. Del aktivnosti 
projekta je namenjen pripoznanju skupnih točk in 
zmogljivosti občin, izobraževanje turističnih vodnikov 
in sommelierjev, drugi del aktivnosti pa se osredotoča 
na aktivno promocijo dejavnosti ponudnikov in 
spodbujanju njihovih zmogljivosti v skupno celoto.

Cilji projekta je vzpostavitev enotne blagovne znamke,  
ki bo preko promocije omogočala razvoj območja 
in nova delovna mesta ter spodbujanje razvoja 
samooskrbnih verig.

IZJAVA PODJETJA:

»S sofinanciranjem projekta smo uspeli vzpostaviti 
enotno blagovno znamko Visit Haloze, ki je postala 
osnova za prepoznavnost turizma na področju Haloz. 
Na takšen način smo lahko ponudbo storitev in 
izdelkov, ki je sicer razpršena na področju celotnih 
Haloz, združili in poenotili. Z izvedenimi aktivnostmi 
smo turistično destinacijo Haloze približali lokalnemu 
prebivalstvu. Spoznali so, da na območju Haloz obstaja 
izjemen potencial, tako na področju preživljanja 
prostega časa v neokrnjeni haloški pokrajini, kot na 
področju dodatnega vira dohodka.«
Sašo Kodrič, župan občine Majšperk

TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE
OBČINA MAJŠPERK

Razpis Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
Haloze

Področje financiranja Regionalni razvoj

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

Vrednost razpisa 661.416,33 €

Namen razpisa Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
prebivalstva na lokalni ravni s štitimi ukrepi: spodbujanje nastanka delovnih 
mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje tveganja revščine in 
deinstitucionalizacija.

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

Koliko financiramo 80% upravičenih stroškov

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

www.osobrinzi.si 

Vrednost 
projekta

53.576,85 €

Vrednost 
sofinanciranja

 36.610,07 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

 49.214,59 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

JUGOVZHODNA 
SLOVENIJA

Naziv prijavitelja Osnovna šola ob 
Rinži Kočevje

Velikost prijavitelja Javni zavod

Konzorcijski partnerji  
v projektu

Projekt se izvaja v 
konzorciju: Osnovna 
šola ob Rižnji (vodilni 
partner), Festival lesa 
z.o.o., so.p., Turistično 
društvo Kočevje

Naziv projekta Narava naša 
učiteljica

Trajanje projekta 19.9.2017 - 31.12.2021

NARAVA NAŠA UČITELJICA
OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE

Razpis Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS Po poteh dediščine 
od Turjaka do Kolpe

Področje financiranja Regionalni razvoj

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

Vrednost razpisa 995.528,10 €

Namen razpisa Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
prebivalstva na lokalni ravni s štitimi ukrepi: spodbujanje nastanka delovnih 
mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje tveganja revščine in 
deinstitucionalizacija.

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

Koliko financiramo 80% upravičenih stroškov

OPIS PROJEKTA:

V okviru projekta je bil dosežen namen izboljšanja 
pogojev za spodbujanje učenja in gibanja v naravi 
ter povečevanje kompetenc strokovnega kadra za 
izvajanje izobraževanja na prostem. Z različnimi 
aktivnostmi se je spodbudilo zdrav in aktiven življenjski 
slog, medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje 
ranljivih skupin v proces prenosa znanja, z razvijanjem 
partnerstva in storitev se je spodbujalo podjetništvo, 
inovativnost in prispevalo h krepitvi lokalne samooskrbe. 
Avtentični pedagoški pristop ozavešča učence in učitelje 
ter lokalno sredino o pomenu ohranjanja naravnega in 
kulturnega okolja. V okviru projekta se je uredila učilnica 
v naravi in čutna poti za izvajanje izobraževanja in 
ozaveščanja prebivalcev o ohranjanju narave in krajine, 
povečalo se je ponudbo na področju medgeneracijskega 
sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
ter pridobilo nova znanja, spretnosti in kompetence 
ranljivih ciljnih skupin. 

IZJAVA PODJETJA:

»S pomočjo sofinanciranja projekta nam je uspelo 
postaviti pokrito učilnico v naravi, ravnotežno pot in 
geološki steber, kar predstavlja dodaten učni prostor, 
ki omogoča izvajanje avtentičnega učenja v vseh 
vremenskih pogojih. Z razvojem kompetenc strokovnega 
kadra smo lahko v učni proces vključili nove načine in 
metode dela ter kot prioriteto izpostavili spodbujanje 
gibanja in učenja izven šolskih učilnic. Pri izvajanju 
učnega procesa spodbujamo tudi medgeneracijsko 
sodelovanje ter vključevanje različnih ranljivih skupin. V 
okviru delavnic udeleženci pridobivajo praktična znanja 
in si izmenjujejo primere dobre prakse. Učilnica v naravi 
je dostopna tudi lokalnim prebivalcem ter predstavlja 
prepoznaven element ob šolskem vrtu, sadovnjaku, 
travniku in čebelnjaku.«
Darja Delač Felda, ravnateljica Osnovne šole ob Rinži Kočevje
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.socarafting.si

Vrednost 
projekta

747.471,02 €

Vrednost posojila

747.471,02 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

1.600.000,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORIŠKA

HOTEL SOČA IN HOTELSKA  
OPREMA SOČA 1/2
SOČA RAFTING, d.o.o.

Razpis Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom 
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2; izvaja SRRS

Področje financiranja Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020

Vrednost razpisa 17.854.946,59 €

Namen razpisa Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih  
z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo 
pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
poslovni prostori), gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in 
opreme, nakup nematerialnih naložb (nakup patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20% 
upravičenih stroškov projekta). 

Koliko financiramo Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta  
(brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede  
na velikost podjetja.
Višina posojila:  min. 25.001 €, max. 1.000.000 €.

Naziv prijavitelja Soča Rafting, d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Hotel Soča In 
hotelska oprema 
Soča

Trajanje projekta 1.9.2018 - 31.12.2019

OPIS PROJEKTA:

Predmet izvedenega projekta je bila investicija v 
izgradnjo športnega hotela Soča, s katero smo na 
trg postavili inovativno storitev, ki je v nočitveni del 
ponudbe integrirala tudi aktivnosti.
Ta investicija je novost na trgu in cilja na  glavno 
skupino  aktivnih obiskovalcev. Koncept poslovnega 
modela je postavljen tako, da bo poleg klasičnega 
nočitvenega dela, v pritličju na voljo športni center, kjer 
imajo vsi obiskovalci možnost interaktivnih napotkov 
ter rezervacij različnih adrenalinskih aktivnosti, po drugi 
strani pa tudi možnost izposoje in servisiranja športne 
opreme.
Z inovativno ponudbo je gostom na voljo kompleksna 
turistično storitev, ki temelji na aktivnem oddihu ter jim 
daje motiv za obisk doline Soče in Slovenije.

IZJAVA PODJETJA:

»Investicija v izgradnjo hotela Soča je pripomogla k 
izjemni rasti poslovanja in zaposlovanja kadrov. S strani 
Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pa smo 
si uspeli zagotoviti stabilno financiranje projekta pod 
ugodnimi finančnimi pogoji.«
Goran Kavs, direktor Soča rafting d.o.o.
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R E G I O N A L N I  R A Z V O J

www.socarafting.si

Vrednost 
projekta

250.000,00 €

Vrednost posojila

250.000,00 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

336.760,00 €

Kohezijska regija

ZAHODNA

Regija

GORIŠKA

HOTEL SOČA IN HOTELSKA  
OPREMA SOČA 2/2
SOČA RAFTING, d.o.o.

Razpis Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih 
območjih - BP3; izvaja SRRS

Področje financiranja Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020

Vrednost razpisa 11.529.735,99 €

Namen razpisa Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in 
obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju 
konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske 
projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na konkurenčnost  
ter zaposlitvene možnosti.

Kaj financiramo Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
poslovni prostori), gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in 
opreme, nakup nematerialnih naložb (nakup patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20% 
upravičenih stroškov projekta). 

Koliko financiramo Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta  
(brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede  
na velikost podjetja.
Višina posojila: min. 25.001 €, max. 1.000.000 €.

Naziv prijavitelja Soča Rafting, d.o.o.

Velikost prijavitelja Mikro podjetje

Naziv projekta Hotel Soča In 
hotelska oprema 
Soča

Trajanje projekta 1.9.2019 - 30.9.2020

OPIS PROJEKTA:

Cilj investicije je aktivnim gostom, ki dopust preživljajo 
v stiku z izjemno naravo ponuditi kvalitetno bivanje 
v moderno opremljenih sobah, ki so okoljsko varčne.  
IPredmet izvedenega projekta je bila investicija, ki je 
obsegala:
• moderno opremljenih 20. sob, z najnovejšo  
  tehnologijo, ki deluje po sitemu pametnih sob,  
  od tega 3 suit sobe v 1. in 2. nadstropju objekta,  
  kategorizacije 4 zvezdic;
• opremo fitnesa in centra dobrega počutja,  
  v 3. nadstropju hotela;
• opremo pritličja, gostinskega dela ponudbe,  
  recepcije in avle hotela;
• opremo športnega centra z garderobami  
  v pritličju;
• opremo kleti s prostorom za druženje in  
  shranjevanje opreme. 

IZJAVA PODJETJA:

Razvili smo nov poslovni model inovativnega in 
edinstvenega ponudnika hotelske dejavnosti povezane 
s športnoadrenalinskimi aktivnostmi. S katerim smo 
na trg postavili nov koncept aktivnega oddiha, ki 
poleg moderno opremljenih pametnih sob nivoja 
4* ponuja tudi outdoor center z možnostjo izposoje 
športne opreme in udeležbe na različnih adrenalinskih 
aktivnostih.«
Goran Kavs, direktor Soča rafting d.o.o.
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T U R I Z E M

www.rra-posavje.si

Vrednost 
projekta

286.950,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

246.123,97 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

286.950,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

POSAVSKA

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je z digitalnim inoviranjem kulturne 
dediščine Gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti 
edinstveno turistično doživetje ter destinacijo Posavje 
in Čatež pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem 
prostoru kot unikatno butično turistično destinacijo. 
Rezultati projekta so:
• 7 enot inovirane kulturne dediščine: 3D modeli  
  (gradovi Brežice, Rajhenburg, Sevnica, Kunšperk, Svibno  
  in samostan Kostanjevica na Krki), dva poskusa 3D  
  rekonstrukcij (grajske razvaline Svibno in Kunšperk), 7  
  360-stopinjskih VR posnetkov gradov, 3 digitalni zajemi  
  notranjosti gradov v obliki oblaka točk;
• vzpostavitev interpretacijske (digitalne) sobe e-Gradov  
  Posavja v Termah Čatež;
• razvoj spletne mobilne aplikacije »Sedem veličastnih«;
• 6 izvedenih delavnic za krepitev kompetenc zaposlenih  
  v gostinstvu in turizmu;
• 1 nov turistični produkt: butično doživetje »Sedem  
  Veličastnih - Kraljica Posavskih doživetij: pot med  
  grajskimi zgodbami«;
• izvedba 2 strokovnih regijskih konferenc na temo  
  gradov Posavja in gastronomije, ter
• predstavitev projekta na EXPO Dubaj.

IZJAVA PODJETJA:

»Regionalna razvojna agencija je preko digitalnega 
inoviranja poskušala kulturno dediščino približati 
tudi novim skupinam ljudi, predvsem mlajšim 
generacijam, za katere želimo, da razvijejo spoštljiv 
odnos do dediščine svojega okolja. Operacija e-Gradovi 
Posavja je dosegla vse zastavljene cilje ter rezultate 
in jih na določenih področjih celo presegla. Digitalno 
inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja ponuja 
obiskovalcem novo edinstveno doživetje, preko 
katerega doživljajo avtentičnost naše destinacije Čatež 
in Posavje ter potujejo v preteklost, kjer spoznavajo 
tisočere zgodbe veličastnih gradov.«
Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno 
sodelovanje in vodja projekta e-gradovi Posavja.

E-GRADOVI POSAVJA
REGIONALNA RAZVOJNA  
AGENCIJA POSAVJE

Razpis  JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah  
v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019; izvaja MGRT

Področje financiranja Turizem

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

Vrednost razpisa 5.480.000,00 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
epidemije COVID-19, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne 
dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih 
destinacijah v Sloveniji. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja 
turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši 
nadaljnji razvoj.

Kaj financiramo Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
neposrednih stroškov plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški 
neopredmetenih osnovnih sredstev.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
Vzhodno kohezijsko regijo. Načrtovani upravičeni stroški, ki so predmet 
sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo  
  eno občino: 111.750 €,
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo  
  zaokroženo območje več kot ene občine: 167.625 €,
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo  
  eno občino: 191.300 €,
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo  
  zaokroženo območje več kot ene občine: 286.950 €. 

Minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme 
biti manjša od 30% predhodno navedenih najvišjih vrednosti upravičenih 
stroškov.

Naziv prijavitelja Regionalna razvojna 
agencija Posavje

Velikost prijavitelja Javni zavod

Naziv projekta e-Gradovi Posavja

Trajanje projekta 15.10.2019 - 31.12.2021
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T U R I Z E M

www.visit-rogaska-slatina.si

Vrednost 
projekta

191.300,00 €

Vrednost 
sofinanciranja

159.134,45 €

Vrednost 
upravičenih stroškov

172.170,00 €

Kohezijska regija

VZHODNA

Regija

SAVINJSKA

DESTINACIJA ROGAŠKA
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM  
IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA

Razpis JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah  
v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019; izvaja MGRT

Področje financiranja Turizem

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

Vrednost razpisa 5.480.000,00 €

Namen razpisa Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
epidemije COVID-19, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne 
dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih 
destinacijah v Sloveniji. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja 
turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši 
nadaljnji razvoj.

Kaj financiramo Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
neposrednih stroškov plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški 
neopredmetenih osnovnih sredstev.

Koliko financiramo Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
Vzhodno kohezijsko regijo. Načrtovani upravičeni stroški, ki so predmet 
sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo  
  eno občino: 111.750 €,
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo  
  zaokroženo območje več kot ene občine: 167.625 €,
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo  
  eno občino: 191.300 €,
• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo  
  zaokroženo območje več kot ene občine: 286.950 €. 

Minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme 
biti manjša od 30% predhodno navedenih najvišjih vrednosti upravičenih 
stroškov.

OPIS PROJEKTA:

Namen projekta je razvoj turistične ponudbe in dvig 
kompetenc turističnih ponudnikov vodilne turistične 
destinacije Rogaška Slatina je spodbuditi razvoj  
turistične ponudbe, digitalizirati kulturno dediščino in 
okrepiti kompetence zaposlenih na področju turizma 
in gostinstva v  destinaciji. S projektom je upravičenec 
razvil 3 nove turistične 5-zvezdične produkte s katerimi 
so izpostavljene naravne, kulturne in kulinarične 
danosti destinacije Rogaška Slatina. Turistični 
produkt Projekcijsko mapiranje skozi posebno 3D 
tehniko prikazuje zgodovino destinacije ter je v 
originalni različici izvedeno v Zdraviliškem parku 
na arkadah bivšega Zdraviliškega doma. V sklopu 
tega sta bili razviti dve AR aplikaciji kateri digitalno 
podpreta steklarsko in vodno zbirko v Aninem 
dvoru. Z Akademijo odličnosti - od mize do postelje, 
sestavljeno iz 3 modulov – komunikacija, kulinarika 
in povezovanje, želijo dvigniti turistično ponudbo v 
Rogaški Slatini in bližnji okolici, povezati deležnike 
iz vrst gostinstva in turizma ter podati konkretne 
nasvete za izboljšanje turistične ponudbe. Nastali tretji 
produkt so poimenovali »Steklarska južna«, ki vsebuje 
tradicijo kulinarike steklarjev s pridihom modernosti. 

IZJAVA PODJETJA:

»Sofinanciranje projekta nam je omogočilo nadgraditi 
turistično ponudbo skozi strokovno izpopolnjevanje 
deležnikov, njihovega povezovanja in podajanja 
konkretnih nasvetov za izboljšanje ponudbe. Na ta 
način smo zagotovili nova 5-zvezdična doživetja za 
goste in obiskovalce destinacije, ki lahko na inovativen, 
zanimiv in sodoben pristop spoznajo kulturno 
dediščino destinacije. Nadejamo si povečanega 
obiska v objekte, ki jih imamo v upravljanju in s tem 
višjo raven lastnih prihodkov s katerimi bomo lahko 
v prihodnosti bolje ohranjali več kot 400 let staro 
kulturo zdravilišča v destinaciji.«
Dino Markovinovič, direktor Javnega zavoda za turizem 
in kulturo Rogaška Slatina

Naziv prijavitelja Javni zavod za 
turizem In kulturo 
Rogaška Slatina

Velikost prijavitelja Javni zavod

Naziv projekta Destinacija Rogaška

Trajanje projekta 15.10.2019 - 15.11.2021
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https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-
razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/

https://www.spiritslovenia.si/razpisi

https://www.podjetniskisklad.si/javni-razpisi-in-pozivi/

https://www.srrs.si/javni-razpisi/

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/slovenski-in-
evropskirazpisi

https://www.sid.si/

Več informacij o objavljenih razpisih lahko najdete na naslednjih povezavah:
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	– 40% upravičenih stroškov za velika in

	– 50% upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.
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	Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija velja 
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	V okviru projekta je bila razvita inovativna 
	V okviru projekta je bila razvita inovativna 
	tehnologija za vodenje transportnih operacij s 
	pomočjo avtonomnega mobilnega robota (AMR - 
	Autonomous Mobile Robot), prvenstveno v mlekarski 
	in prehrambeni industriji, potrošniških dobrinah in 
	industriji pijač, kjer se za manipulacijo produktov 
	uporablja standardne oblike jeklenih, plastičnih ali 
	lesenih palet. Tak sistem omogoča bistveno večjo 
	avtonomnost pri opravljanju proizvodnih operacij 
	od konvencionalnih transportnih tehnik, hkrati pa 
	proizvajalcem v predelovalnih dejavnostih omogoči 
	cenejše in varnejše transportne procese. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»S pomočjo sofinanciranja projekta smo razvili visoko 
	»S pomočjo sofinanciranja projekta smo razvili visoko 
	tehnološki izdelek in s tem razširili naš produktni 
	portfolio ter vstopili na hitro rastoči ter razvijajoči se 
	trg logističnih sistemov. Tako lahko sedaj ponudimo 
	našim strankam še celovitejšo tehnično rešitev.«

	Tadej Buršič, direktor I.H.S. d.o.o.
	Tadej Buršič, direktor I.H.S. d.o.o.
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	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov 
	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov 
	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. Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, 
	raziskovalno-razvojnih podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.
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	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.
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	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	velika do 25%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 €, minimalno 
	100.000 €.
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	OPIS PROJEKTA:

	V projektu »Sistem modularno sestavljivih toplotnih 
	V projektu »Sistem modularno sestavljivih toplotnih 
	črpalk« je bila razvita modularno sestavljiva ogrevalna 
	toplotna črpalka tipa zrak - voda, ki omogoča poleg 
	samostojne postavitve tudi modularno združevanje 
	več enot toplotnih črpalk in hidronskih blokov v 
	samostojne toplotne postaje, ki so v celoti namenjene 
	zunanji postavitvi. V novi napravi je uporabljeno 
	alternativno hladivo z nizkim potencialom globalnega 
	segrevanja GWP. Cilj projekta je izdelana energijsko 
	učinkovitejša (COP +20%) in tišja naprava (Zvočna 
	moč Lw -10%). Poleg toplotne črpalke je bil razvit tudi 
	adapter za variabilni zajem zraka toplotne črpalke, 
	koncept modularnega povezovanja toplotne črpalke 
	v samostojno toplotno postajo in hidronski blok kot 
	element toplotne postaje.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»V okviru projekta so bile na enotni platformi 
	»V okviru projekta so bile na enotni platformi 
	razvite 3 toplotne črpalke z različnimi možnostmi 
	vgradnje. Dimenzije toplotnih črpalk in njihova masa 
	omogočajo manipulacijo in prenašanje v stavbah 
	z ozkimi stopnišči. Slednje nam je že odprlo nove 
	prodajne kanale na tržiščih Nizozemske, Danske 
	in Italije za potrebe obnov obstoječih sistemov 
	ogrevanja v večstanovanjskih stavbah in področjih 
	kjer je zahtevana notranja vgradnja toplotnih črpalk. 
	S sofinanciranjem projektov razvoja novih izdelkov 
	si podjetje Kronoterm hitreje odpira nove tržne 
	potenciale, ki so pogoj za nadaljnjo širitev in razvoj.«

	Bogdan Kronovšek, direktor Kronoterm d.o.o.
	Bogdan Kronovšek, direktor Kronoterm d.o.o.
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	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	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
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	74.200.000,00 €
	74.200.000,00 €
	74.200.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov 
	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov 
	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. Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, 
	raziskovalno-razvojnih podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	velika do 25%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 €, minimalno 
	100.000 €.
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	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Perutnina Ptuj, d.o.o.
	Perutnina Ptuj, d.o.o.
	Perutnina Ptuj, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Veliko podjetje
	Veliko podjetje
	Veliko podjetje



	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	 
	v projektu


	Perutnina Ptuj d.d. 
	Perutnina Ptuj d.d. 
	Perutnina Ptuj d.d. 
	(vodilni partner), 
	Messer Slovenija d.o.o.



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Gas4FreshFood
	Gas4FreshFood
	Gas4FreshFood



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	6.12.2018 - 31.1.2021
	6.12.2018 - 31.1.2021
	6.12.2018 - 31.1.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Namen projekta z naslovom Multikomponentne 
	Namen projekta z naslovom Multikomponentne 
	mešanice plinov za podaljševanja roka uporabe 
	perutnine (Gas4FreshFood) je bila uporaba 
	multikomponentnih mešanic plinov (N
	2
	, CO
	2
	, O
	2
	, 
	in Ar) in njihovih kombinacij v različnih razmerjih v 
	pakirano embalažo perutninskega mesa. V sklopu 
	projekta se je s pomočjo mešanic plinov vplivalo na 
	počasnejšo mikrobiološko rast tipičnih bakterij, ki 
	povzročajo kvarjenje, in s tem posledično vplivajo na 
	podaljšano obstojnost in svežino piščančjega mesa. 
	Projekt je v okviru trajnostne predelave hrane zajemal 
	dva akcijska sklopa: “Proizvodnja živil”, katerega glavna 
	akcijska tema je bila podaljšana obstojnost in svežina 
	živil ter “Napredni materiali”, katerega glavna tema je 
	bila inteligentna embalaža z integriranim optičnim 
	senzorjem.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje projekta je pripomoglo k razvoju 
	»Sofinanciranje projekta je pripomoglo k razvoju 
	trajnostnih tehnologij v našem podjetju. Inovativna 
	inteligentna embalaža namreč prispeva k povečanju 
	kvalitete izdelkov, tržne vrednosti in kakovosti 
	poslovnih učinkov, kar posledično pomembno 
	vpliva na dvig dodane vrednosti  na zaposlenega. 
	Z inovativno inteligentno embalažo tako želimo 
	spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske 
	kakovosti. Visokotehnološki proizvod inteligentne 
	embalaže razvija znotraj verig vrednosti inovativnost 
	na področju doseganja daljših rokov uporabe in 
	svežine mesa. Projekt Gas4FreshFood je tako nagovoril 
	nekaj ključnih problematik SRIP-a HRANA in sicer 
	povečanje konkurenčnosti ter upoštevanje okoljskih 
	vidikov v smislu podaljševanja roka uporabnosti 
	perutnine, kar vodi do zniževanja količin odpadkov 
	 
	oz. delež zavržene hrane in manjšega okoljskega vpliva 
	na podnebne spremembe.«

	Sabina Vrecl, vodja razvojno-raziskovalne enote 
	Sabina Vrecl, vodja razvojno-raziskovalne enote 
	 
	Perutnina Ptuj d.o.o.
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	sofinanciranja


	Vrednost 
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	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	PODRAVSKA
	PODRAVSKA
	PODRAVSKA


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	1.714.282,60 €
	1.714.282,60 €
	1.714.282,60 €


	 428.570,64 €
	 428.570,64 €
	 428.570,64 €


	1.736.282,60 €
	1.736.282,60 €
	1.736.282,60 €


	www.perutnina.com
	www.perutnina.com

	INO OPERATION CONTROL
	INO OPERATION CONTROL
	INO OPERATION CONTROL

	INO BREŽICE, 
	INO BREŽICE, 
	d.o.o.
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	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT
	Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT
	Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	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
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	74.200.000,00 €
	74.200.000,00 €
	74.200.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij 
	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij 
	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. Cilj 
	razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, raziskovalno-razvojnih 
	podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.





	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45%, srednje velika do 35%, 
	velika do 25%. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 500.000 €, minimalno pa 
	100.000 €.
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	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	INO
	INO
	INO
	 Brežice, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	 
	v projektu


	INO Brežice d.o.o. 
	INO Brežice d.o.o. 
	INO Brežice d.o.o. 
	(vodilni partner), 1A 
	INTERNET d.o.o.



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	INO operation 
	INO operation 
	INO operation 
	control



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	6.12.2018 - 31.12.2021
	6.12.2018 - 31.12.2021
	6.12.2018 - 31.12.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	V okviru projekta je bil razvit produkt INO operation 
	V okviru projekta je bil razvit produkt INO operation 
	control – gre za napravo, ki spremlja delovne 
	parametre stroja tekom njegovega obratovanja. To 
	je baterijsko napajana neodvisna naprava, ki se jo 
	pritrdi na različne kmetijske, komunalne in druge 
	delovne stroje z namenom spremljanja njihovih 
	delovnih parametrov. Naprava spremlja naslednje 
	parametre stroja: vrtljaji delovne gredi, vibracije stroja, 
	temperaturo, vrtilno hitrost stroja, GPS lokacijo s 
	točnim časom in obratovalne ure stroja. Naprava je 
	opremljena z bluetooth komunikacijo, ki zagotavlja 
	prenos podatkov v realnem času na pametno napravo 
	ali namenski sprejemnik.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje projekta je bistveno vplivalo na razvoj 
	»Sofinanciranje projekta je bistveno vplivalo na razvoj 
	našega podjetja, saj smo z razvojem produkta INO 
	operation control naredili pomemben napredek. 
	S tem produktom je naše podjetje postalo bolj 
	vidno med pomembnimi proizvajalci opreme v naši 
	panogi, saj smo se s to pametno napravo diferencirali 
	od konkurence. Pokazalo se je veliko zanimanje 
	za vgradnjo in prilagoditev naprave v širok spekter 
	kmetijskih in komunalnih strojev. Hkrati pa je 
	sofinanciranje projekta omogočilo, da smo lahko 
	 
	v projekt usmerili več človeških virov, kot bi jih sicer. 
	 
	S tem smo dosegli večjo stopnjo celovitosti rešitve.«

	Jurij Žnideršič, vodja oddelka za elektroniko INO 
	Jurij Žnideršič, vodja oddelka za elektroniko INO 
	 
	Brežice d.o.o.
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	Vrednost projekta 
	Vrednost projekta 
	Vrednost projekta 
	 
	s tujim partnerjem
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	upravičenih stroškov
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	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
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	Regija
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	 933.336,99 €
	 933.336,99 €
	 933.336,99 €


	405.543,10 €
	405.543,10 €
	405.543,10 €


	 901.206,99 €
	 901.206,99 €
	 901.206,99 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	POSAVSKA
	POSAVSKA
	POSAVSKA


	www.inobrezice.com
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	TPV AUTOMOTIVE D.O.O.
	TPV AUTOMOTIVE D.O.O.
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	Razpis
	Razpis
	Razpis
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	Razpis
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	Razpis


	Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT
	Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT
	Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	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
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	74.200.000,00 €
	74.200.000,00 €
	74.200.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij 
	Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij 
	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. Cilj 
	razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, raziskovalno-razvojnih 
	podjetij. Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
	zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 
	Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 
	 
	35 %, velika do 25 %. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 500.000 €, 
	minimalno pa 100.000 €.
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	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	TPV AUTOMOTIVE 
	TPV AUTOMOTIVE 
	TPV AUTOMOTIVE 
	d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Veliko podjetje
	Veliko podjetje
	Veliko podjetje



	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	 
	v projektu


	TPV Automotive d.o.o. 
	TPV Automotive d.o.o. 
	TPV Automotive d.o.o. 
	(vodilni partner), 
	Alpineon d.o.o.



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	RoBIN
	RoBIN
	RoBIN



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	6.12.2018 - 31.12.2021
	6.12.2018 - 31.12.2021
	6.12.2018 - 31.12.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	V okviru projekta RoBIN je bila razvita robotska 
	V okviru projekta RoBIN je bila razvita robotska 
	celica RoBIN z naprednim 3D strojnim vidom za 
	manipulacijo kosov v raztresenem stanju. Rezultat 
	projekta, robotska celica RoBIN predstavlja povsem 
	nov visokotehnološki produkt, namenjen uporabi v 
	tovarnah prihodnosti. Podjetjem z velikoserijsko in 
	maloserijsko proizvodnjo bo omogočal proizvodnjo 
	izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Sistem ima 
	velik tržni potencial v tovarnah prihodnosti na 
	globalni ravni, tako v avtomobilskem sektorju, kot 
	tudi drugih sektorjih. Končni izdelek je bil validiran 
	in demonstriran v operativnem okolju industrijskega 
	proizvodnega procesa, tako da je izdelek potrjen 
	v končni obliki in primeren za uporabo v realnem 
	industrijskem okolju.  

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje projekta je skrajšalo čas razvoja in 
	»Sofinanciranje projekta je skrajšalo čas razvoja in 
	vstopa izdelka na trg. Vzpostavili smo dolgoročno 
	partnerstvo z malim inovativnim podjetjem Alpineon. 
	Projekt nam je omogočil, da na trgu ponudimo visoko 
	tehnološki izdelek na področju pametnih tovarn, 
	ne le v avtomobilski industriji, temveč tudi v drugih 
	sektorjih, kot sta industrije bele tehnike in farmacija.«

	Ivan Erenda, direktor TPV Automotive d.o.o.
	Ivan Erenda, direktor TPV Automotive d.o.o.
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	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
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	Regija
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	Regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	498.348,39 €
	498.348,39 €
	498.348,39 €


	1.586.720,00 €
	1.586.720,00 €
	1.586.720,00 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	POSAVSKA
	POSAVSKA
	POSAVSKA


	1.586.720,00 €
	1.586.720,00 €
	1.586.720,00 €


	www.tpv-automotive.si
	www.tpv-automotive.si
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	AERORBI
	AERORBI

	AEROSOL, 
	AEROSOL, 
	d.o.o.


	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	JR EUROSTARS 2017; izvaja MGRT
	JR EUROSTARS 2017; izvaja MGRT
	JR EUROSTARS 2017; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije
	Raziskave, razvoj in inovacije



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	1.800.000,00 €
	1.800.000,00 €
	1.800.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars-2, ki s sofinanciranjem 
	Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars-2, ki s sofinanciranjem 
	Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars-2, ki s sofinanciranjem 
	podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove 
	partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo 
	predviden kratek čas vstopa na trg.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški, 
	Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški, 
	Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški, 
	stroški svetovanja in drugih storitev pogodbenih raziskav režijski stroški.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: do višine 40% za velika podjetja in 50% za mikro, mala 
	Višina sofinanciranja: do višine 40% za velika podjetja in 50% za mikro, mala 
	Višina sofinanciranja: do višine 40% za velika podjetja in 50% za mikro, mala 
	in srednje velika podjetja. 






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Aerosol, d.o.o.
	Aerosol, d.o.o.
	Aerosol, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	AerOrbi
	AerOrbi
	AerOrbi



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	30.6.2018 - 29.6.2021
	30.6.2018 - 29.6.2021
	30.6.2018 - 29.6.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Namen projekta s polnim nazivom »Masna 
	Namen projekta s polnim nazivom »Masna 
	spektrometrija Orbitrap z mehko foto-ionizacijo 
	za merjenje aerosolov« je bil v razvoju novega 
	sklopljenega instrumenta za karakterizacijo 
	aerosolnih delcev v realnem času, ki vključuje analizo 
	koncentracij ogljičnih aerosolov in analizo kemijske 
	sestave posamičnih delcev z visoko občutljivim 
	foto-ionizacijskim masnim spektrometrom. Končni 
	produkt je terenski instrument za karakterizacijo 
	aerosolov, ki nudil opis spektroskopskih lastnosti in 
	sestave in omogoča določanje toksičnih substanc, 
	virov emisij in relevantnih okoljskih parametrov. 
	Nov instrument bo zapolnil veliko vrzel v obstoječih 
	merilnih tehnikah za karakterizacijo aerosolov. 
	V projektu razviti inštrument za vzorčevanje in 
	desorbcijo aerosolov omogoča določanje sestave 
	ogljičnih aerosolov, ki imajo zaradi svojih optičnih 
	lastnosti pomemben vpliv na klimatske spremembe, 
	medtem ko foto-ionizacijski masni spektrometer z 
	visoko resolucijo podaja informacije na molekularnem 
	nivoju, kar je ključno za globje razumevanje vpliva 
	aerosolov na zdravje ljudi.  

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje projekta nam je omogočilo razvoj 
	»Sofinanciranje projekta nam je omogočilo razvoj 
	inovativnih tehnologij za karakterizacijo aerosolov 
	z visoko resolucijo v realnem času. Novo razviti 
	inštrument, nova partnerstva ter nove zaposlitve, 
	pridobljene tekom projekta, predstavljajo pomemben 
	korak pri rasti podjetja v prihodnje.«

	Martin Rigler, vodja razvoja in raziskav Aerosol d.o.o.
	Martin Rigler, vodja razvoja in raziskav Aerosol d.o.o.


	Figure
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Regija
	Regija
	Regija


	OSREDNJE-
	OSREDNJE-
	OSREDNJE-

	SLOVENSKA
	SLOVENSKA


	 100.000,00 €
	 100.000,00 €
	 100.000,00 €


	200.000,00 €
	200.000,00 €
	200.000,00 €


	ZAHODNA
	ZAHODNA
	ZAHODNA


	200.000,00 €
	200.000,00 €
	200.000,00 €


	www.aerosol.si
	www.aerosol.si

	CERTIFIKACIJA IN INDUSTRIALIZACIJA 
	CERTIFIKACIJA IN INDUSTRIALIZACIJA 
	CERTIFIKACIJA IN INDUSTRIALIZACIJA 
	4-SEDEŽNEGA LETALA PANTHERA

	PIPISTREL, 
	PIPISTREL, 
	d.o.o.


	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Posojilni sklad 1 - financiranje tehnološko - razvojnih projektov RRI2; izvaja 
	Posojilni sklad 1 - financiranje tehnološko - razvojnih projektov RRI2; izvaja 
	Posojilni sklad 1 - financiranje tehnološko - razvojnih projektov RRI2; izvaja 
	SID BANKA



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Povratna sredstva posojilnega sklada - financiranje tehnološko - razvojnih 
	Povratna sredstva posojilnega sklada - financiranje tehnološko - razvojnih 
	Povratna sredstva posojilnega sklada - financiranje tehnološko - razvojnih 
	projektov RRI2



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	Obseg sredstev programa SID banke znaša 43.567.844,64 €. Od tega 25% 
	Obseg sredstev programa SID banke znaša 43.567.844,64 €. Od tega 25% 
	Obseg sredstev programa SID banke znaša 43.567.844,64 €. Od tega 25% 
	sredstev zagotavlja MGRT, 75% sredstev pa SID banka.



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Izvedba raziskovalno-razvojnega projekta ali naložbenega projekta, katerega 
	Izvedba raziskovalno-razvojnega projekta ali naložbenega projekta, katerega 
	Izvedba raziskovalno-razvojnega projekta ali naložbenega projekta, katerega 
	cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev; spodbujanje 
	kapitalskih družb vseh velikosti k razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški (nabavna vrednost) materiala in storitev, drobnega 
	Upravičeni stroški: stroški (nabavna vrednost) materiala in storitev, drobnega 
	Upravičeni stroški: stroški (nabavna vrednost) materiala in storitev, drobnega 
	inventarja ter trgovskega blaga; stroški dela; stroški in povračila stroškov v zvezi 
	 
	z opravljanjem dela podjetnika.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Financiranje do 85% celotnih stroškov raziskovalno - razvojnega projekta. 
	Financiranje do 85% celotnih stroškov raziskovalno - razvojnega projekta. 
	Financiranje do 85% celotnih stroškov raziskovalno - razvojnega projekta. 

	Financiranje do 75% upravičenih stroškov naložbenega projekta.
	Financiranje do 75% upravičenih stroškov naložbenega projekta.

	Vrednost sofinanciranja od 100.000 do 15.000.000 €. Celotni stroški 
	Vrednost sofinanciranja od 100.000 do 15.000.000 €. Celotni stroški 
	projekta ne presegajo 25.000.000 €. Financira se kapitalske družbe - mala 
	in srednja podjetja ter velika podjetja. 






	Figure
	Figure
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Produkt Panthera je za podjetje strateškega pomena, 
	Produkt Panthera je za podjetje strateškega pomena, 
	saj zanj obstaja pomemben in zanesljiv tržni 
	potencial. 4-sedežno letalo Panthera dolgoročno 
	sodi med najkonkurenčnejše Pipistrelove produkte. 
	Ključne značilnosti produkta so: sodoben dizajn, 
	aerodinamičnost, visoka zmogljivost letenja in 
	hitrost, nizka poraba energentov, zmožnost uporabe 
	okolju prijaznih goriv, prestižnost ter usmerjenost na 
	različne tipe kupcev, saj se ga lahko uporablja tako za 
	poslovne kot zasebne namene. Produkt Panthera se 
	trenutno izdeluje v prototipni in necertificirani obliki, 
	je svetovno prepoznan in je tudi že prejel pomembne 
	mednarodne nagrade. Projekt ima tako 2 sklopa 
	aktivnosti: 

	- certifikacijo produkta pri evropski agenciji EASA, 
	- certifikacijo produkta pri evropski agenciji EASA, 
	kar ima za cilj širše trženje in komercializacijo letala 
	na globalnem nivoju, pri čemer bo poudarek tudi na 
	optimizaciji dosedanjih razvojnih rešitev produkta z 
	uporabo okolju priznanih materialov, s poudarkom 
	na energetsko sprejemljivih rešitvah ter varnostnih 
	standardih, ki bodo pomembno zaznamovali 
	performanse letala, ter 

	- industrializacijo produkta, ki ima za cilj vzpostaviti 
	- industrializacijo produkta, ki ima za cilj vzpostaviti 
	zanesljivo in učinkovito serijsko proizvodnjo, ki bo 
	zagotovila ustrezne kompetence, orodja in postopke za 
	nadaljnjo izdelavo letalskega produkta. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Ob obilici inovativnih idej, ki nastajajo v podjetju 
	»Ob obilici inovativnih idej, ki nastajajo v podjetju 
	Pipistrel, je ugodno financiranje projekta 4-sedeženega 
	letala Panthera pripomoglo k pospešitvi aktivnosti 
	projekta oziroma k hitrejšemu lansiranju atraktivnega 
	in visoko konkurenčnega certificiranega produkta na 
	trg. Zavedamo se, da je produkt Panthera eden ključnih 
	v portfelju produktov podjetja in bo imel bistveno vlogo 
	pri nadaljnjem pozicioniranju podjetja Pipistrel ter 
	njegovi prepoznavnosti na globalnem trgu.«

	Tine Tomažič, tehnični direktor Pipistrel d.o.o.
	Tine Tomažič, tehnični direktor Pipistrel d.o.o.


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Pipistrel, d.o.o.
	Pipistrel, d.o.o.
	Pipistrel, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Srednje veliko 
	Srednje veliko 
	Srednje veliko 
	podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Certifikacija in 
	Certifikacija in 
	Certifikacija in 
	industrializacija 
	4-sedežnega letala 
	Panthera



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.8.2018 - 31.7.2022
	1.8.2018 - 31.7.2022
	1.8.2018 - 31.7.2022






	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost posojila
	Vrednost posojila
	Vrednost posojila


	Regija
	Regija
	Regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	8.550.000,00 €
	8.550.000,00 €
	8.550.000,00 €


	8.550.000,00 €
	8.550.000,00 €
	8.550.000,00 €


	ZAHODNA
	ZAHODNA
	ZAHODNA


	7.012.500,00 €
	7.012.500,00 €
	7.012.500,00 €


	GORIŠKA
	GORIŠKA
	GORIŠKA


	www.pipistrel-aircraft.com
	www.pipistrel-aircraft.com

	C
	C
	C
	ov
	IT 2.0

	INOVA IT, 
	INOVA IT, 
	d.o.o.


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	 JR »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«; izvaja 
	 JR »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«; izvaja 
	 JR »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«; izvaja 
	MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Podjetništvo
	Podjetništvo
	Podjetništvo



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje 
	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
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	10.551.336,23 €
	10.551.336,23 €
	10.551.336,23 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti 
	Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti 
	Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti 
	pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte 
	za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih 
	z omilitvijo posledic COVID-19.  Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo 
	(začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov, 
	 
	s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva 
	tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, oprema in druga 
	Upravičeni stroški: stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, oprema in druga 
	Upravičeni stroški: stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, oprema in druga 
	opredmetena osnovna sredstva, amortizacija nepremičnin, opreme in 
	neopredmetenih osnovnih sredstev, investicije v neopredmetena sredstva, 
	posredni stroški do 25% upravičenih stroškov dela.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša 
	Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša 
	Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša 
	 
	do vključno 80% upravičenih stroškov. Minimalna vrednost sofinanciranja 
	50.000,00 € in maksimalna vrednost 200.000,00 € za Sklop 1 in 
	300.000,00 € za Sklop 2.






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	INOVA IT, d.o.o.
	INOVA IT, d.o.o.
	INOVA IT, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Srednje veliko 
	Srednje veliko 
	Srednje veliko 
	podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	CovIT 2.0
	CovIT 2.0
	CovIT 2.0



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.1.2021 - 31.12.2021
	1.1.2021 - 31.12.2021
	1.1.2021 - 31.12.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Cilj projekta je predstavljal razvoj celovite 
	Cilj projekta je predstavljal razvoj celovite 
	telemedicinske platforme za oddaljeno spremljanje, 
	diagnostiko in triažo Covid-19 pacientov. V okviru 
	projekta je bila razvita platforma CovIT 2.0 , ki vključuje 
	naslednje izdelke in produkte: 

	• namenska pametna zapestnica, ki omogoča 
	• namenska pametna zapestnica, ki omogoča 
	 
	  natančen samodejen zajem srčnega utripa, krvnega 
	 
	  tlaka, signala EKG in oksigenizacije v krvi (Sp02), 

	• namenska mobilna aplikacija, ki omogoča vnos 
	• namenska mobilna aplikacija, ki omogoča vnos 
	 
	  opisnih podatkov ter multi-senzorsko spremljanje 
	 
	  simptomov, s čimer je mogoče dolgoročno spremljati 
	 
	  paciente in tako bistveno izboljšati možnosti zgodnje 
	 
	  zaznave morebitnih sekundarnih organskih in 
	 
	  psiholoških bolezni ter povečati njihovo 
	 
	  informiranost, varnost in splošno kvaliteto zdravljenja, 
	 
	  ter

	• klinični portal z več nivojsko obdelavo zajetih 
	• klinični portal z več nivojsko obdelavo zajetih 
	 
	  podatkov ter podporo umetne inteligence in 
	 
	  multimodalno komunikacijo s pacienti, kar bo 

	  medicinskemu osebju bistveno pripomoglo k 
	  medicinskemu osebju bistveno pripomoglo k 
	 
	  sistematičnemu spremljanju bolnikov, znižanju 
	 
	  potrebe po fizičnih pregledih in olajšalo delo. Razvit 
	 
	  produkt omogoča oddaljeno komunikacijo med 
	 
	  pacienti in zdravstvenim osebjem ter spremljanje 
	 
	  vitalnih znakov in simptomov preko mobilnih 
	 
	  tehnologij. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje projekta je bistveno skrajšalo razvoj 
	»Sofinanciranje projekta je bistveno skrajšalo razvoj 
	željenih funkcionalnosti in nadgradnje celotnega 
	sistema ter posredno njegovo uporabo že v 3. valu 
	pandemije v okviru zdravstvenih institucij. Na podlagi 
	uspešne in pravočasne integracije sistema je danes 
	v projekt vključenih že večje število zdravstvenih 
	inštitucij in drugih javnih partnerjev iz praktično vseh 
	držav v širšem Evropskem prostoru, s čimer smo 
	dosegli penetracijo tržišča ter si zagotovil nove tržne 
	kanale (www.covit.si).«

	Simon Jurič, vodja skupine RR in prokurist podjetja 
	Simon Jurič, vodja skupine RR in prokurist podjetja 

	Inova IT d.o.o.
	Inova IT d.o.o.


	Figure
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	PODRAVSKA
	PODRAVSKA
	PODRAVSKA


	257.757,60 €
	257.757,60 €
	257.757,60 €


	197.705,28 €
	197.705,28 €
	197.705,28 €


	247.131,60 €
	247.131,60 €
	247.131,60 €


	www.inova.si
	www.inova.si

	INVESTICIJSKA VLAGANJA + 
	INVESTICIJSKA VLAGANJA + 
	INVESTICIJSKA VLAGANJA + 
	 
	OBRATNA SREDSTVA

	TESNILA BOGADI, 
	TESNILA BOGADI, 
	d.o.o.


	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Proračun RS, sredstva Sklad prejel skladno z ZIUPOPDVE - P1 plus 2021 - 
	Proračun RS, sredstva Sklad prejel skladno z ZIUPOPDVE - P1 plus 2021 - 
	Proračun RS, sredstva Sklad prejel skladno z ZIUPOPDVE - P1 plus 2021 - 
	Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere; izvaja SPS



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
	P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
	P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
	mere



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	Razpisana sredstva za garancije: 93.700.000,00 €.
	Razpisana sredstva za garancije: 93.700.000,00 €.
	Razpisana sredstva za garancije: 93.700.000,00 €.

	Razpisana sredstva za subvencioniranje obrestne mere: 9.370.000,00 €.
	Razpisana sredstva za subvencioniranje obrestne mere: 9.370.000,00 €.



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s 
	Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s 
	Namen produkta P1 plus 2021 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 
	• za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve 
	 
	  posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,

	• za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj 
	• 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.
	• za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški 
	Upravičeni stroški 
	Upravičeni stroški 

	- za razvojne garancije: 
	- za razvojne garancije: 

	  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
	  • stroški materialnih in nematerialnih investicij;

	  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi 
	  • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi 
	 
	    investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/

	    nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 €.
	    nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 €.

	- za mikrogarancije:
	- za mikrogarancije:

	  a) 100% obratna sredstva;       
	  a) 100% obratna sredstva;       

	  b) 30% in manj obratna sredstva;    
	  b) 30% in manj obratna sredstva;    

	  c) samo investicija (brez obrat. sred.) oz. delno ali v celoti obratna sredstva, 
	  c) samo investicija (brez obrat. sred.) oz. delno ali v celoti obratna sredstva, 
	 
	      zaradi virusa COVID-19



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja od 60% - 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta.    
	Višina sofinanciranja od 60% - 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta.    
	Višina sofinanciranja od 60% - 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta.    






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	V okviru projekta je bil izveden nakup nove tehnološke 
	V okviru projekta je bil izveden nakup nove tehnološke 
	opreme (dva CNC stroja), nakup obratnih sredstev 
	- material in poplačilo plač zaposlenih. Podjetje 
	na podlagi nove tehnološke opreme sedaj izdeluje 
	strojne dele za uporabo v strojegradnji z zelo visokimi 
	zahtevami. Strojni deli se izdelujejo kot komponente v 
	izgradnji novih strojev in prav tako kasneje kot rezervni 
	deli. Posamezni strojni del podjetje sedaj izdela v 
	dveh vpetjih namesto dosedanjih petih. Z visoko 
	tehnološko naprednimi stroji, sedaj izdeleke naredijo 
	v 30% krajšem obdelovalnem ciklu, s tem povečajo 
	produktivnost, zmanjša se poraba energije in surovin 
	ter manj obremenjuje okolje. Na podlagi investicije je 
	podjetje postalo bolj konkurenčni ponudnik stroritev na 
	trgu in si pridobilo nove strateško pomembne kupce.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»S pridobitvijo novih strojev smo skrajšali rok dobave za 
	»S pridobitvijo novih strojev smo skrajšali rok dobave za 
	kupce in dodatno povečali možnost izdelave izdelkov 
	s posebnimi zahtevami kupcev. Subvencija je vsekakor 
	velika finančna pomoč, saj se podjetje brez tega težko 
	odloči za tako veliko investicijo.«

	Marjeta Bogadi, direktorica Tesnila Bogadi d.o.o.
	Marjeta Bogadi, direktorica Tesnila Bogadi d.o.o.


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Tesnila Bogadi, d.o.o.
	Tesnila Bogadi, d.o.o.
	Tesnila Bogadi, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Investicijska 
	Investicijska 
	Investicijska 
	vlaganja + Obratna 
	sredstva



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.4.2021 - 31.12.2021
	1.4.2021 - 31.12.2021
	1.4.2021 - 31.12.2021






	Figure
	Regija
	Regija
	Regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost posojila
	Vrednost posojila
	Vrednost posojila


	Vrednost kredita
	Vrednost kredita
	Vrednost kredita


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	PODRAVSKA
	PODRAVSKA
	PODRAVSKA


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	589.000,00 €
	589.000,00 €
	589.000,00 €


	353.400,00€ 
	353.400,00€ 
	353.400,00€ 


	738.000,00 €
	738.000,00 €
	738.000,00 €


	www.bogadi.si
	www.bogadi.si

	JR MEDNARODNI SEJMI 2019-2022 
	JR MEDNARODNI SEJMI 2019-2022 
	JR MEDNARODNI SEJMI 2019-2022 
	 
	- ROBETA D.O.O.

	ROBETA, 
	ROBETA, 
	d.o.o.


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
	JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
	JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
	v tujini v letih 2019-2022; izvaja SPIRIT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Internacionalizacija MSP
	Internacionalizacija MSP
	Internacionalizacija MSP



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	6.400.000,00 €
	6.400.000,00 €
	6.400.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev 
	Namen javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev 
	Namen javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev 
	MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve 
	mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter 
	povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu.
	Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu.
	Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 € + 65,2 €/m
	Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 € + 65,2 €/m
	Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 € + 65,2 €/m
	2
	 (5-120 m
	2
	).

	Maksimalna vrednost sofinanciranja predvidoma 13.137,06 €.
	Maksimalna vrednost sofinanciranja predvidoma 13.137,06 €.






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Robeta, d.o.o.
	Robeta, d.o.o.
	Robeta, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	JR Mednarodni sejmi 
	JR Mednarodni sejmi 
	JR Mednarodni sejmi 
	2019-2022 - ROBETA 
	d.o.o.



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.1.2019 - 31.12.2022
	1.1.2019 - 31.12.2022
	1.1.2019 - 31.12.2022






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	V sklopu izvedenega projekta je bila z udeležbo na 
	V sklopu izvedenega projekta je bila z udeležbo na 
	sejmu v nemškem Düsseldorfu podjetju omogočena 
	predstavitev butičnih vozil “Robeta Mobil avtodome”. 
	Udeležba na sejmu je podjetju doprinesla nova 
	pogodbena sodelovanja in s tem povečanje uspešnosti 
	poslovanja iz naslova prodanih avtodomov. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Podjetje ROBETA d.o.o. se zahvaljuje za podporo, 
	»Podjetje ROBETA d.o.o. se zahvaljuje za podporo, 
	 
	ki nam jo je nudila agencija Spirit ter nam pomagala, 
	da smo se lahko udeležili, za nas izredno pomembnega, 
	sejma v Nemčiji. Ker moramo ostati »vidni« na trgu, je 
	za nas resnično velikega pomena, da smo na sejmih 
	prisotni. Hvala.«

	Eva Kotnik, direktorica Robeta d.o.o.
	Eva Kotnik, direktorica Robeta d.o.o.


	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	KOROŠKA
	KOROŠKA
	KOROŠKA


	17.515,20 €
	17.515,20 €
	17.515,20 €


	13.136,40 €
	13.136,40 €
	13.136,40 €


	17.515,20 €
	17.515,20 €
	17.515,20 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	www.robetamobil.si
	www.robetamobil.si
	www.robetamobil.si


	JR BLAGOVNE ZNAMKE - OSEM, D.O.O.
	JR BLAGOVNE ZNAMKE - OSEM, D.O.O.
	JR BLAGOVNE ZNAMKE - OSEM, D.O.O.

	OSEM, 
	OSEM, 
	d.o.o.


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	JR za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov; 
	JR za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov; 
	JR za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov; 
	izvaja SPIRIT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Internacionalizacija MSP
	Internacionalizacija MSP
	Internacionalizacija MSP



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	4.700.000,00 €
	4.700.000,00 €
	4.700.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih 
	Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih 
	Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih 
	znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost 
	in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na 
	tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih 
	nivojih.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški 
	Upravičeni stroški: Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški 
	Upravičeni stroški: 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.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: 75% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za 
	Višina sofinanciranja: 75% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za 
	Višina sofinanciranja: 75% upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za 
	sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000 € 
	 
	in ne višja od 100.000 €.






	Figure
	Figure
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Podjetje Osem d.o.o. kot lastnik blagovne znamke 
	Podjetje Osem d.o.o. kot lastnik blagovne znamke 
	proizvaja konzervirane delikatese (paštete, narezke in 
	druge jedi), vsi izdelki so rezultat njihovega lastnega 
	znanja, razvoja in izkušenj s področja predelave 
	delikatesnih hranil. S projektom so na hrvaškem trgu 
	promovirali predvsem blagovno znamko »Kekec«, pri 
	dejavnostih showrooma in agenture so sodelovali s 
	ponudnikom CTRL d.o.o. Media iz Rijeke, s katerim so se 
	dogovorili za izvedbo 5 razstavno-promocijskih prostorov 
	(showroomov) v Varaždinu, Rijeki, Puli, Splitu in Kaštelu. 
	V fazi zaključka projekta so intenzivno potekali pogovori 
	s trgovskimi verigami za umestitev njihovih proizvodov 
	na hrvaški trg. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»S sodelovanjem pri projektu smo zelo zadovoljni 
	»S sodelovanjem pri projektu smo zelo zadovoljni 
	in hkrati hvaležni za priložnost, ki nam je bila dana.  
	Prodor na hrvaški trg ocenjujemo kot dokaj zahteven 
	izziv, za katerega menimo, da se nam bo dolgoročno 
	obrestoval. Projekt nam je omogočil, da aktivnosti 
	zastavimo v obsegu in s perspektivo, ki je sicer zgolj 
	z lastnimi sredstvi ne bi zmogli. Nepovratna sredstva 
	so izjemnega pomena, saj podjetje lažje izpelje vstop 
	izdelka na tuji trg.  S predstavitvami in promocijami 
	smo povečali svojo prepoznavnost, vzpostavili dobra 
	nova partnerstva, ki nam omogočajo širitev in nadaljnjo 
	rast podjetja.«

	Miroslav Flisar, direktor Osem d.o.o.
	Miroslav Flisar, direktor Osem d.o.o.


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Osem, d.o.o.
	Osem, d.o.o.
	Osem, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	JR Blagovne znamke 
	JR Blagovne znamke 
	JR Blagovne znamke 
	- OSEM d.o.o.



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	30.9.2020 - 31.12.2021
	30.9.2020 - 31.12.2021
	30.9.2020 - 31.12.2021






	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	140.000,00 €
	140.000,00 €
	140.000,00 €


	99.975,00 €
	99.975,00 €
	99.975,00 €


	133.300,00 €
	133.300,00 €
	133.300,00 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	POMURSKA
	POMURSKA
	POMURSKA


	www.osem.si
	www.osem.si

	DIGITALNA PREDSTAVITEV EKTEN-A
	DIGITALNA PREDSTAVITEV EKTEN-A
	DIGITALNA PREDSTAVITEV EKTEN-A

	EKTEN, 
	EKTEN, 
	d.o.o.
	 KRŠKO


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
	Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
	Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
	2019-2022; izvaja SPIRIT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Digitalizacija
	Digitalizacija
	Digitalizacija



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	12.363.818,01 €
	12.363.818,01 €
	12.363.818,01 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
	Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
	Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
	vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s 
	prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige 
	vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega 
	poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, 
	učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni 
	dobavni verigi. 



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 
	Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 
	Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 
	Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 
	Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 
	 
	do 30.000,00 € na podjetje (možna samo 1 prijava podjetja). 






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Ekten, d.o.o.
	Ekten, d.o.o.
	Ekten, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Digitalna 
	Digitalna 
	Digitalna 
	predstavitev 
	Ekten-a



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.1.2021 - 31.12.2022
	1.1.2021 - 31.12.2022
	1.1.2021 - 31.12.2022






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Cilj projekta je bila sistematična in celovita prenova 
	Cilj projekta je bila sistematična in celovita prenova 
	predstavitve podjetja. Izdelan je bil predstavitveni 
	video podjetja in postavljena nova spletna stran 
	(https://ekten.si), prevedena  v angleški, nemški in 
	ruski jezik, jezike ključnih trgov podjetja, ki služi 
	kot osnovna predstavitev podjetja in je prvi kontakt 
	s strankami.  Spletna stran ima vgrajen modul 
	za spremljanje analitičnih podatkov, omogoča 
	analiziranje obiskov strani in daje povratne informacije 
	kako razvijati marketinške aktivnosti ter povezana s 
	profili na socialnih omrežjih. Del projekta je bil tudi 
	nastop na digitalnem sejmu Europages. Razvita je 
	bila  platforma »E-Doc«, ki podjetju omogoča varno 
	elektronsko izmenjavo tehnične dokumentacije s 
	partnerji. Podjetje na ta način vodi stranke na spletno 
	stran preko katere z njimi komunicirajo in jih sproti 
	obveščajo o vseh novostih ter dosežkih  podjetja.  

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje je pretehtalo, da smo se odločili 
	»Sofinanciranje je pretehtalo, da smo se odločili 
	za celovit pristop pri postavitvi podobe podjetja. 
	Pripomoglo je k odločitvi, da smo razvili lasten portal 
	za izmenjavo datotek, ki je prinesel več pozitivnih 
	učinkov. S portalom nenehno privabljamo na 
	spletno stran naše stranke, in preko nove spletne 
	strani komuniciramo z našo ozko ciljno publiko v 
	segmentu B2B. Na ta način smo izboljšali interakcijo 
	s poslovnimi partnerji v tujini, ki jim na enostaven 
	način predstavljamo tekoče tehnološke rešitve. V 
	tradicionalni industriji gradnje naprav, smo začeli 
	z modernimi marketinškimi aktivnostmi, ki jih prej 
	nismo poznali.«

	Uroš Jeke, direktor Ekten d.o.o.
	Uroš Jeke, direktor Ekten d.o.o.


	Figure
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Regija
	Regija
	Regija


	52.216,00 €
	52.216,00 €
	52.216,00 €


	29.960,00 €
	29.960,00 €
	29.960,00 €


	42.800,00 €
	42.800,00 €
	42.800,00 €


	POSAVSKA
	POSAVSKA
	POSAVSKA


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	www.ekten.si
	www.ekten.si

	E-GOMLINE
	E-GOMLINE
	E-GOMLINE

	GOMLINE, 
	GOMLINE, 
	d.o.o.


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
	Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
	Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
	2019-2022; izvaja SPIRIT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Digitalizacija
	Digitalizacija
	Digitalizacija



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	12.363.818,01 €
	12.363.818,01 €
	12.363.818,01 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
	Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
	Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
	vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko 
	 
	s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige 
	vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega 
	poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, 
	učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni 
	dobavni verigi. 



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 
	Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 
	Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev. 



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 
	Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 
	Višina sofinanciranja: do 70%. Maksimalna vrednost sofinanciranja: 
	 
	do 30.000,00 € na podjetje (možna samo 1 prijava podjetja). 






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Gomline, D.O.O.
	Gomline, D.O.O.
	Gomline, D.O.O.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	E-Gomline
	E-Gomline
	E-Gomline



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.10.2020 - 31.12.2021
	1.10.2020 - 31.12.2021
	1.10.2020 - 31.12.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Cilj projekta je bil okrepiti prepoznavnost podjetja 
	Cilj projekta je bil okrepiti prepoznavnost podjetja 
	kot renomiranega in strokovnega partnerja. V okviru 
	projekta E-Gomline je bilo izvedenih več ukrepov na 
	področju e-poslovanja. Narejena je bila nova spletna 
	stran v dveh tujih jezikih (EN in DE) in izveden nastop 
	na digitalnem sejmu oz. »show room-u« Europages. V 
	okviru projekta je bil posnet in izdelan animiran video 
	v tujem jeziku, vzpostavljena je bila varna elektronska 
	izmenjava med partnerji ter izvedeno usposabljanje za 
	dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Celoten projekt E-poslovanje je bil odlična poslovna 
	»Celoten projekt E-poslovanje je bil odlična poslovna 
	odločitev našega podjetja. Vključuje več operacij, 
	je zelo dobrodošel saj smo s tem resnično prejeli 
	celovito rešitev za naše podjetje (video, spletna stran, 
	showroom, krepitev kompetenc). Potreb po izvedbi 
	navedenih aktivnosti smo se že dolgo zavedali. 
	Sofinanciranje projekta nas je spodbudilo, da smo se 
	vseh potrebnih aktivnosti lotili takoj in celovito. Del 
	projekta je bil nastop oz. oglaševanje na digitalnem 
	sejmu na Europages, preko katerega smo prejeli nove 
	kupce. V juniju 2022 se nameravamo udeležiti najbolj 
	odmevnega gumarskega sejmua DKT v Nürnbergu in 
	prenovljena spletna stran bo prispevala k še višjemu 
	ugledu in podobi našega podjetja.«

	Dušica Mandič, direktorica Gomline d.o.o.
	Dušica Mandič, direktorica Gomline d.o.o.


	Figure
	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €


	43.850,00 €
	43.850,00 €
	43.850,00 €


	ZAHODNA
	ZAHODNA
	ZAHODNA


	53.497,00 €
	53.497,00 €
	53.497,00 €


	OSREDNJE-
	OSREDNJE-
	OSREDNJE-
	SLOVENSKA


	www.gomline.si
	www.gomline.si

	NAMENSKI GRADNIKI ZA IZDELAVO 
	NAMENSKI GRADNIKI ZA IZDELAVO 
	NAMENSKI GRADNIKI ZA IZDELAVO 
	 
	ZAHTEVNIH POLPROIZVODOV IZ LESA

	RAZREZ HLODOVINE ALOJZ CUGMAJSTER, 
	RAZREZ HLODOVINE ALOJZ CUGMAJSTER, 
	s.p.


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	JR »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«; izvaja SPS
	JR »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«; izvaja SPS
	JR »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«; izvaja SPS



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Les
	Les
	Les



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	8.369.659,68 €
	8.369.659,68 €
	8.369.659,68 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje 
	Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje 
	Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje 
	polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv 
	(delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje 
	manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. Cilj razpisa: do leta 2020 podpreti 
	najmanj 5 MSP. Upravičenci: MSP.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški 
	Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški 
	Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški 
	nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški plač novo zaposlenih, 
	stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža, zagon). 



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta lahko 
	Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta lahko 
	Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta lahko 
	znaša največ 2.500.000,00 € in ne manj kakor 250.000,00 €:

	- mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45%,
	- mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45%,

	- srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35%.
	- srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35%.






	Figure
	Figure
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Projekt je obsegal razvoj in izdelavo gradnikov iz 
	Projekt je obsegal razvoj in izdelavo gradnikov iz 
	različnih vrst hlodovine, predvsem listavcev (bukev, 
	hrast) za izdelavo masivnih elementov pohištva ter 
	masivnih plošč. V okviru projekta je podjetje vzpostavilo 
	zaključeno linijo za decimiranje, kar omogoča 
	fleksibilen tehnološki proces glede na specifične 
	želje kupcev. Tehnološki postopek zajema inovativen 
	sistem za nadzor decimiranja, meritev in kontrole 
	dimenzij hlodov, vključno z avtomatskim zajemanjem 
	podatkov, potrebnih za obdelavo v proizvodnem 
	procesu. Posebnost je postopek, ki je rezultat lastnega 
	razvoja in dolgoletnih izkušenj ter omogoča doseganje 
	večje trdnosti lesa. Projekt je vključeval tudi razvojno-
	raziskovalno fazo, kjer je podjetje prijavilo patent - izum, 
	ki se nanaša na strojno mehansko obdelavo lesa. Linija 
	tako omogoča predviden obseg proizvodnje najmanj 
	15.000 m3 decimiranega lesa letno. Projekt ima tudi 
	okoljsko dimenzijo, tako na ravni podjetja nova oprema 
	in tehnološki proces omogočata večji izkoristek 
	surovine (natančnejši razrez) ter zmanjšanje uporabe 
	zaščitnih sredstev. Širši okoljski pomen projekta je 
	v dodatni ponudbi lesnih polproizvodov, ki lahko v 
	končnih proizvodi nadomestijo druge materiale z 
	večjim ogljičnim odtisom in tako prispevajo hitrejšemu 
	prehodu v ogljično nevtralno družbo. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Investicija pomeni za podjetje kvalitativni preskok 
	»Investicija pomeni za podjetje kvalitativni preskok 
	(izboljšanje tehnološkega procesa in nadgradnja 
	gradnikov iz klasične izvedbe elementov) k proizvodnji 
	kompleksnejših (pol)proizvodov, ki bo med drugim 
	omogočala povečanje dodane vrednosti na 
	zaposlenega za 3,8%. Sofinanciranje našega projekta je 
	zelo dobro vplivalo na nadaljnji razvoj našega podjetja. 
	Z to investicijo smo zelo izboljšali kvaliteto izdelkov in 
	tudi povečali količino, pridobili smo tudi veliko novih 
	kupcev. Investicija je tehnološko zelo dovršena kar 
	je našemu podjetju samo dodaten doprinos k večji 
	uspešnosti in stabilnosti na konkurenčnem trgu.«

	Alojz Cugmajster, direktor podjetja Razrez hlodovine 
	Alojz Cugmajster, direktor podjetja Razrez hlodovine 
	 
	Alojz Cugmajster s.p.


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Razrez hlodovine 
	Razrez hlodovine 
	Razrez hlodovine 
	Alojz Cugmajster, s.p.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Malo podjetje
	Malo podjetje
	Malo podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Namenski gradniki 
	Namenski gradniki 
	Namenski gradniki 
	za izdelavo zahtevnih 
	polproizvodov iz lesa



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	29.8.2019 - 31.12.2021
	29.8.2019 - 31.12.2021
	29.8.2019 - 31.12.2021






	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	3.635.600,00 €
	3.635.600,00 €
	3.635.600,00 €


	1.341.000,00 €
	1.341.000,00 €
	1.341.000,00 €


	2.980.000,00 €
	2.980.000,00 €
	2.980.000,00 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	SAVINJSKA
	SAVINJSKA
	SAVINJSKA


	www.zaga-cugmajster.si
	www.zaga-cugmajster.si

	POSLOVNA CONA 
	POSLOVNA CONA 
	POSLOVNA CONA 
	»
	PUŠNIK
	«

	OBČINA RADLJE OB DRAVI
	OBČINA RADLJE OB DRAVI


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT
	Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT
	Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost projekta
	Vrednost projekta
	Vrednost projekta
	Vrednost projekta


	394.004,41 €
	394.004,41 €
	394.004,41 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Izvedba dograditve poslovne cone »Pušnik« oz. že obstoječe infrastrukture 
	Izvedba dograditve poslovne cone »Pušnik« oz. že obstoječe infrastrukture 
	Izvedba dograditve poslovne cone »Pušnik« oz. že obstoječe infrastrukture 
	 
	in ureditev prometnega omrežja znotraj poslovne cone. 



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: nakup in gradnja nepremičnin, stroški informiranja 
	Upravičeni stroški: nakup in gradnja nepremičnin, stroški informiranja 
	Upravičeni stroški: nakup in gradnja nepremičnin, stroški informiranja 
	 
	in komuniciranja, stroški zunanjih izvajalcev.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja, 
	Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja, 
	Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja, 
	 
	ob upoštevanju 100% finančne vrzeli za operacijo.






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Občina Radlje ob 
	Občina Radlje ob 
	Občina Radlje ob 
	Dravi



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	NPO - DRR PC 
	NPO - DRR PC 
	NPO - DRR PC 
	Pušnik



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	23.1.2017 - 31.3.2021
	23.1.2017 - 31.3.2021
	23.1.2017 - 31.3.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	V okviru projekta se je izvedla dograditev poslovne 
	V okviru projekta se je izvedla dograditev poslovne 
	cone oz. že obstoječe infrastrukture v poslovni coni 
	Pušnik - odkup zemljišč, ureditev ceste na območju 
	industrijsko poslovne cone ter ureditev odvodnjavanja 
	padavinskih voda in javne razsvetljave. Z realizacijo 
	investicije se dosega naslednje strateške cilje:  
	vsestranski razvoj občine, gospodarska rast in nova 
	delovna mesta, spodbujanje nastajanja in rasti podjetij 
	ter razvoj komunalno-logistične infrastrukture.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Poslovne cone so pomemben dejavnik razvoja, saj 
	»Poslovne cone so pomemben dejavnik razvoja, saj 
	predstavljajo osnovo za razvoj skupnosti, kreiranje 
	novih delovnih mest, prostorskega urejanja, ekologije 
	in gospodarske blaginje. Občina Radlje ob Dravi je ob 
	sofinanciranju Evropske unije in Republike Slovenije 
	uredila infrastrukturo na območju Poslovne cone 
	Pušnik in s tem omogočila nadaljnji razvoj obstoječim 
	poslovnim subjektom, hkrati pa odprla možnosti tudi 
	za prihod novih. Z izvedbo projekta se je omogočilo 
	spodbudno poslovno okolje za razvoj mikro, malega 
	in srednje velikega podjetništva, kjer bodo lahko širili 
	svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti.«

	Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi
	Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi


	Figure
	Regija
	Regija
	Regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	394.004,41 €
	394.004,41 €
	394.004,41 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	337.654,60 €
	337.654,60 €
	337.654,60 €


	KOROŠKA
	KOROŠKA
	KOROŠKA


	337.654,60 €
	337.654,60 €
	337.654,60 €


	www.radlje.si
	www.radlje.si

	UREDITEV POSLOVNE CONE 
	UREDITEV POSLOVNE CONE 
	UREDITEV POSLOVNE CONE 
	 
	NA DOBROVEM

	OBČINA BRDA
	OBČINA BRDA


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT
	Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT
	Dogovori za razvoj regij; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost projekta
	Vrednost projekta
	Vrednost projekta
	Vrednost projekta


	1.136.882,33 €
	1.136.882,33 €
	1.136.882,33 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Investicija z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, 
	Investicija z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, 
	Investicija z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, 

	malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje poslovnih dejavnosti.
	malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje poslovnih dejavnosti.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičene stroške: stroški investicije—stroški gradnje nepremičnin in 
	Upravičene stroške: stroški investicije—stroški gradnje nepremičnin in 
	Upravičene stroške: stroški investicije—stroški gradnje nepremičnin in 

	opreme, stroški zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja.
	opreme, stroški zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja, 
	Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja, 
	Sofinancira se lahko 100% upravičenih stroškov do sofinanciranja, 
	 
	ob upoštevanju 100% finančne vrzeli za operacijo. 






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Občina Brda
	Občina Brda
	Občina Brda



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	NPO - DRR Dobrovo
	NPO - DRR Dobrovo
	NPO - DRR Dobrovo



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	25.5.2018 - 31.12.2021
	25.5.2018 - 31.12.2021
	25.5.2018 - 31.12.2021






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Projekt »Ureditev poslovne cone na Dobrovem« 
	Projekt »Ureditev poslovne cone na Dobrovem« 
	obravnava investicijo v izgradnjo ustrezne komunalne 
	infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne 
	cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih 
	pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
	za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti. Namen je 
	bilo občanom, obiskovalcem ter kmetijski in turistični 
	dejavnosti v Brdih zagotoviti sodobno oskrbovalno 
	storitev v občini ter privabiti nove investitorje in 
	posledično zagotoviti nova delovna mesta. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Izgradnja poslovne cone Dobrovo je primer dobre 
	»Izgradnja poslovne cone Dobrovo je primer dobre 
	prakse dobrega sodelovanja različnih institucij. Skupaj 
	s poslovnimi subjekti in v sodelovanju ter posluhom 
	več ministrstev in kakovostnim črpanjem evropskega 
	denarja je občini uspelo zaščititi in valorizirati 
	območje ter zagotoviti nadaljnji gospodarski razvoj in 
	odpiranje novih delovnih mest v Brdih. Območju je 
	bilo namreč potrebno najprej zagotoviti protipoplavno 
	varnost, temu je nato sledila izgradnja poslovne cone. 
	Vrata sta že odprla dva od predvidenih treh poslovnih 
	subjektov, kmetijska trgovina Agrarija Kleti Brda in 
	Market Brda Kmetijske zadruge Tolmin, s čimer briška 
	občina potrjuje vizijo sodelovanja in povezovanja 
	v regiji ter podpiranje trajnostnega lokalnega 
	kmetijstva. Nove storitve v poslovni coni so v podporo 
	hitro razvijajočemu turizmu in obisku v destinaciji, 
	omogočile pa so številne nove zaposlitve.«

	Anita Manfreda, direktorica občinske uprave Občine Brda
	Anita Manfreda, direktorica občinske uprave Občine Brda


	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	 1.136.882,33 €
	 1.136.882,33 €
	 1.136.882,33 €


	 829.296,00 €
	 829.296,00 €
	 829.296,00 €


	954.446,03 €
	954.446,03 €
	954.446,03 €


	ZAHODNA
	ZAHODNA
	ZAHODNA


	GORIŠKA
	GORIŠKA
	GORIŠKA


	www.obcina-brda.si
	www.obcina-brda.si

	KULTURNA DEDIŠČINA 
	KULTURNA DEDIŠČINA 
	KULTURNA DEDIŠČINA 
	 
	ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA

	OBČINA CIRKULANE
	OBČINA CIRKULANE


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
	Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
	Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
	Haloze



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	661.416,33 €
	661.416,33 €
	661.416,33 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	prebivalstva na lokalni ravni s štitimi ukrepi: spodbujanje nastanka delovnih 
	mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje tveganja revščine in 
	deinstitucionalizacija.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	izvajalcev, materialni stroški, informiranja in obveščanja.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	80% upravičenih stroškov
	80% upravičenih stroškov
	80% upravičenih stroškov






	Figure
	Figure
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Projekt se je izvajal na območju treh občin partneric, 
	Projekt se je izvajal na območju treh občin partneric, 
	katere imajo izjemno bogato kulturno-etnografsko 
	dediščino, ki odseva nekdanji kmečki način življenja 
	in ustvarjanja, lokalnih običajev in avtohtonih 
	dobrin. V Cirkulanah so uredili Park dediščine, kjer 
	so obiskovalcem na enem mestu predstavljeni 
	tradicionalni haloški objekti po vzoru nekdanjih 
	haloških domačij. Z ureditvijo parka – postavitev 
	tipične haloške cimprane hiše, hleva, kolarnice, 
	čebelnjaka, kmečkega vrta in brajd, je v Cirkulanah 
	narejen pomemben korak za ohranjanje in promocijo 
	kulturne in etnografske dediščine Haloz, ki pa je 
	istočasno tudi pomembna trajnostna turistična 
	infrastruktura. V Gorišnici je zgrajena recepcija na 
	Dominkovi domačiji (300 let stara panonska hiša), 
	v kateri je v okviru projekta predvidena zaposlitev 
	za izvajanje ogledov na domačiji, ter prodajalna za 
	prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov. V Zavrču so 
	bile v  okviru projekta izvedene raziskave, delavnice 
	in izdana strokovna publikacija o zgodovini Zavrča, 
	katere vsebina bo trajno namenjena za študijske in 
	turistične namene.  

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje operacije nam je omogočilo izvedbo 
	»Sofinanciranje operacije nam je omogočilo izvedbo 
	treh aktivnosti partnerskih občin – Cirkulane, Gorišnica 
	in Zavrč, ki so bistveno prispevali k ohranitvi kulturne 
	dediščine in razvoju trajnostnega turizma oz. turistične 
	ponudbe lokalnega okolja.«

	Sonja Golc, predsednica Društva za oživitev gradu Borl
	Sonja Golc, predsednica Društva za oživitev gradu Borl


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Občina Cirkulane
	Občina Cirkulane
	Občina Cirkulane



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost



	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	 
	v projektu


	Projekt se izvaja v 
	Projekt se izvaja v 
	Projekt se izvaja v 
	konzorciju: Občina 
	Cirkulane (vodilni 
	partner), Občina 
	Gorišnica, Občina 
	Zavrč



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Kulturna dediščina 
	Kulturna dediščina 
	Kulturna dediščina 
	za trajnostni razvoj 
	turizma



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	29.5.2020 - 31.12.2021
	29.5.2020 - 31.12.2021
	29.5.2020 - 31.12.2021






	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	180.000,00 €
	180.000,00 €
	180.000,00 €


	PODRAVSKA
	PODRAVSKA
	PODRAVSKA


	387.232,49 €
	387.232,49 €
	387.232,49 €


	225.000,00 €
	225.000,00 €
	225.000,00 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	www.cirkulane.si
	www.cirkulane.si

	TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE
	TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE
	TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE

	OBČINA MAJŠPERK
	OBČINA MAJŠPERK


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
	Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
	Strategija lokalnega razvoja za LAS Haloze; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS 
	Haloze



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	661.416,33 €
	661.416,33 €
	661.416,33 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	prebivalstva na lokalni ravni s štitimi ukrepi: spodbujanje nastanka delovnih 
	mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje tveganja revščine in 
	deinstitucionalizacija.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	izvajalcev, materialni stroški, informiranja in obveščanja.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	80% upravičenih stroškov
	80% upravičenih stroškov
	80% upravičenih stroškov






	Figure
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Občine parnerice z območja Haloz so s projektom 
	Občine parnerice z območja Haloz so s projektom 
	razvijale skupno blagovno znamko Haloz, s katero želijo 
	prodreti na širše trge. V turizmu je izrednega pomena 
	povezovanje in postopna gradnja prepoznavnosti 
	območja s povezovanjem ponudnikov, nastanitvenih 
	kapacitet, prepoznavanjem in urejanjem dejavnosti za 
	aktivno preživljanje prostega časa turistov. Del aktivnosti 
	projekta je namenjen pripoznanju skupnih točk in 
	zmogljivosti občin, izobraževanje turističnih vodnikov 
	in sommelierjev, drugi del aktivnosti pa se osredotoča 
	na aktivno promocijo dejavnosti ponudnikov in 
	spodbujanju njihovih zmogljivosti v skupno celoto.

	Cilji projekta je vzpostavitev enotne blagovne znamke, 
	Cilji projekta je vzpostavitev enotne blagovne znamke, 
	 
	ki bo preko promocije omogočala razvoj območja 
	in nova delovna mesta ter spodbujanje razvoja 
	samooskrbnih verig.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»S sofinanciranjem projekta smo uspeli vzpostaviti 
	»S sofinanciranjem projekta smo uspeli vzpostaviti 
	enotno blagovno znamko Visit Haloze, ki je postala 
	osnova za prepoznavnost turizma na področju Haloz. 
	Na takšen način smo lahko ponudbo storitev in 
	izdelkov, ki je sicer razpršena na področju celotnih 
	Haloz, združili in poenotili. Z izvedenimi aktivnostmi 
	smo turistično destinacijo Haloze približali lokalnemu 
	prebivalstvu. Spoznali so, da na območju Haloz obstaja 
	izjemen potencial, tako na področju preživljanja 
	prostega časa v neokrnjeni haloški pokrajini, kot na 
	področju dodatnega vira dohodka.«

	Sašo Kodrič, župan občine Majšperk
	Sašo Kodrič, župan občine Majšperk


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Občina Majšperk
	Občina Majšperk
	Občina Majšperk



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost
	Lokalna skupnost



	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	 
	v projektu


	Projekt se izvaja v 
	Projekt se izvaja v 
	Projekt se izvaja v 
	konzorciju: Občina 
	Majšperk (vodilni 
	partner), Občina 
	Zavrč, Občina 
	Cirkulane, Občina 
	Podlehnik, Občina 
	Žetale



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Turistična 
	Turistična 
	Turistična 
	destinacija Haloze



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	29.5.2020 - 31.12.2021
	29.5.2020 - 31.12.2021
	29.5.2020 - 31.12.2021






	Figure
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	177.333,54 €
	177.333,54 €
	177.333,54 €


	148.345,20 €
	148.345,20 €
	148.345,20 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	PODRAVSKA
	PODRAVSKA
	PODRAVSKA


	109.392,97 €
	109.392,97 €
	109.392,97 €


	www.majsperk.si
	www.majsperk.si

	NARAVA NAŠA UČITELJICA
	NARAVA NAŠA UČITELJICA
	NARAVA NAŠA UČITELJICA

	OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE
	OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine 
	Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine 
	Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine 
	od Turjaka do Kolpe; izvaja MGRT v sodelovanju z LAS Po poteh dediščine 
	od Turjaka do Kolpe



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj
	Regionalni razvoj



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	995.528,10 €
	995.528,10 €
	995.528,10 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	Namen strategije lokalnega razvoja je spodbujanje socialne aktivacije 
	prebivalstva na lokalni ravni s štitimi ukrepi: spodbujanje nastanka delovnih 
	mest (podjetništvo), varovanje okolja, zmanjšanje tveganja revščine in 
	deinstitucionalizacija.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	Upravičeni stroški: stroški (ne)materialnih investicij, stroški dela, storitev zunanjih 
	izvajalcev, materialni stroški, informiranja in obveščanja.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	80% upravičenih stroškov
	80% upravičenih stroškov
	80% upravičenih stroškov






	Figure
	Figure
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	V okviru projekta je bil dosežen namen izboljšanja 
	V okviru projekta je bil dosežen namen izboljšanja 
	pogojev za spodbujanje učenja in gibanja v naravi 
	ter povečevanje kompetenc strokovnega kadra za 
	izvajanje izobraževanja na prostem. Z različnimi 
	aktivnostmi se je spodbudilo zdrav in aktiven življenjski 
	slog, medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje 
	ranljivih skupin v proces prenosa znanja, z razvijanjem 
	partnerstva in storitev se je spodbujalo podjetništvo, 
	inovativnost in prispevalo h krepitvi lokalne samooskrbe. 
	Avtentični pedagoški pristop ozavešča učence in učitelje 
	ter lokalno sredino o pomenu ohranjanja naravnega in 
	kulturnega okolja. V okviru projekta se je uredila učilnica 
	v naravi in čutna poti za izvajanje izobraževanja in 
	ozaveščanja prebivalcev o ohranjanju narave in krajine, 
	povečalo se je ponudbo na področju medgeneracijskega 
	sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
	ter pridobilo nova znanja, spretnosti in kompetence 
	ranljivih ciljnih skupin. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»S pomočjo sofinanciranja projekta nam je uspelo 
	»S pomočjo sofinanciranja projekta nam je uspelo 
	postaviti pokrito učilnico v naravi, ravnotežno pot in 
	geološki steber, kar predstavlja dodaten učni prostor, 
	ki omogoča izvajanje avtentičnega učenja v vseh 
	vremenskih pogojih. Z razvojem kompetenc strokovnega 
	kadra smo lahko v učni proces vključili nove načine in 
	metode dela ter kot prioriteto izpostavili spodbujanje 
	gibanja in učenja izven šolskih učilnic. Pri izvajanju 
	učnega procesa spodbujamo tudi medgeneracijsko 
	sodelovanje ter vključevanje različnih ranljivih skupin. V 
	okviru delavnic udeleženci pridobivajo praktična znanja 
	in si izmenjujejo primere dobre prakse. Učilnica v naravi 
	je dostopna tudi lokalnim prebivalcem ter predstavlja 
	prepoznaven element ob šolskem vrtu, sadovnjaku, 
	travniku in čebelnjaku.«

	Darja Delač Felda, ravnateljica Osnovne šole ob Rinži Kočevje
	Darja Delač Felda, ravnateljica Osnovne šole ob Rinži Kočevje


	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Osnovna šola ob 
	Osnovna šola ob 
	Osnovna šola ob 
	Rinži Kočevje



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Javni zavod
	Javni zavod
	Javni zavod



	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	Konzorcijski partnerji 
	 
	v projektu


	Projekt se izvaja v 
	Projekt se izvaja v 
	Projekt se izvaja v 
	konzorciju: Osnovna 
	šola ob Rižnji (vodilni 
	partner), Festival lesa 
	z.o.o., so.p., Turistično 
	društvo Kočevje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Narava naša 
	Narava naša 
	Narava naša 
	učiteljica



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	19.9.2017 - 31.12.2021
	19.9.2017 - 31.12.2021
	19.9.2017 - 31.12.2021






	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	sofinanciranja


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	53.576,85 €
	53.576,85 €
	53.576,85 €


	 36.610,07 €
	 36.610,07 €
	 36.610,07 €


	 49.214,59 €
	 49.214,59 €
	 49.214,59 €


	VZHODNA
	VZHODNA
	VZHODNA


	JUGOVZHODNA 
	JUGOVZHODNA 
	JUGOVZHODNA 
	SLOVENIJA


	www.osobrinzi.si 
	www.osobrinzi.si 

	HOTEL SOČA IN HOTELSKA 
	HOTEL SOČA IN HOTELSKA 
	HOTEL SOČA IN HOTELSKA 
	 
	OPREMA SOČA 
	1/2

	SOČA RAFTING, 
	SOČA RAFTING, 
	d.o.o.


	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom 
	Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom 
	Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom 
	na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih 
	problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2; izvaja SRRS



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020
	Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020
	Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	17.854.946,59 €
	17.854.946,59 €
	17.854.946,59 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih 
	Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih 
	Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih 
	 
	z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo 
	pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
	Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
	Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
	poslovni prostori), gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in 
	opreme, nakup nematerialnih naložb (nakup patentov, licenc, blagovnih 
	znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20% 
	upravičenih stroškov projekta). 



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta 
	Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta 
	Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta 
	 
	(brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede 
	 
	na velikost podjetja.

	Višina posojila:  min. 25.001 €, max. 1.000.000 €.
	Višina posojila:  min. 25.001 €, max. 1.000.000 €.






	Figure
	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Soča Rafting, d.o.o.
	Soča Rafting, d.o.o.
	Soča Rafting, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Mikro podjetje
	Mikro podjetje
	Mikro podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Hotel Soča In 
	Hotel Soča In 
	Hotel Soča In 
	hotelska oprema 
	Soča



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.9.2018 - 31.12.2019
	1.9.2018 - 31.12.2019
	1.9.2018 - 31.12.2019






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Predmet izvedenega projekta je bila investicija v 
	Predmet izvedenega projekta je bila investicija v 
	izgradnjo športnega hotela Soča, s katero smo na 
	trg postavili inovativno storitev, ki je v nočitveni del 
	ponudbe integrirala tudi aktivnosti.

	Ta investicija je novost na trgu in cilja na  glavno 
	Ta investicija je novost na trgu in cilja na  glavno 
	skupino  aktivnih obiskovalcev. Koncept poslovnega 
	modela je postavljen tako, da bo poleg klasičnega 
	nočitvenega dela, v pritličju na voljo športni center, kjer 
	imajo vsi obiskovalci možnost interaktivnih napotkov 
	ter rezervacij različnih adrenalinskih aktivnosti, po drugi 
	strani pa tudi možnost izposoje in servisiranja športne 
	opreme.

	Z inovativno ponudbo je gostom na voljo kompleksna 
	Z inovativno ponudbo je gostom na voljo kompleksna 
	turistično storitev, ki temelji na aktivnem oddihu ter jim 
	daje motiv za obisk doline Soče in Slovenije.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Investicija v izgradnjo hotela Soča je pripomogla k 
	»Investicija v izgradnjo hotela Soča je pripomogla k 
	izjemni rasti poslovanja in zaposlovanja kadrov. S strani 
	Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pa smo 
	si uspeli zagotoviti stabilno financiranje projekta pod 
	ugodnimi finančnimi pogoji.«

	Goran Kavs, direktor Soča rafting d.o.o.
	Goran Kavs, direktor Soča rafting d.o.o.


	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost posojila
	Vrednost posojila
	Vrednost posojila


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	747.471,02 €
	747.471,02 €
	747.471,02 €


	747.471,02 €
	747.471,02 €
	747.471,02 €


	1.600.000,00 €
	1.600.000,00 €
	1.600.000,00 €


	GORIŠKA
	GORIŠKA
	GORIŠKA


	ZAHODNA
	ZAHODNA
	ZAHODNA


	www.socarafting.si
	www.socarafting.si

	HOTEL SOČA IN HOTELSKA 
	HOTEL SOČA IN HOTELSKA 
	HOTEL SOČA IN HOTELSKA 
	 
	OPREMA SOČA 
	2/2

	SOČA RAFTING, 
	SOČA RAFTING, 
	d.o.o.


	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih 
	Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih 
	Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih 
	območjih - BP3; izvaja SRRS



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020
	Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020
	Razvojna posojila na obmejnih in problemskih območjih v 2019 in 2020



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	11.529.735,99 €
	11.529.735,99 €
	11.529.735,99 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in 
	Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in 
	Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in 
	obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju 
	konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske 
	projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na konkurenčnost 
	 
	ter zaposlitvene možnosti.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
	Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
	Upravičeni stroški: nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter 
	poslovni prostori), gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in 
	opreme, nakup nematerialnih naložb (nakup patentov, licenc, blagovnih 
	znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20% 
	upravičenih stroškov projekta). 



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta 
	Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta 
	Višina sofinanciranja do največ 75% upravičene vrednosti  projekta 
	 
	(brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede 
	 
	na velikost podjetja.

	Višina posojila: min. 25.001 €, max. 1.000.000 €.
	Višina posojila: min. 25.001 €, max. 1.000.000 €.






	Figure
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja
	Naziv prijavitelja


	Soča Rafting, d.o.o.
	Soča Rafting, d.o.o.
	Soča Rafting, d.o.o.



	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja
	Velikost prijavitelja


	Mikro podjetje
	Mikro podjetje
	Mikro podjetje



	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta
	Naziv projekta


	Hotel Soča In 
	Hotel Soča In 
	Hotel Soča In 
	hotelska oprema 
	Soča



	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta
	Trajanje projekta


	1.9.2019 - 30.9.2020
	1.9.2019 - 30.9.2020
	1.9.2019 - 30.9.2020






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Cilj investicije je aktivnim gostom, ki dopust preživljajo 
	Cilj investicije je aktivnim gostom, ki dopust preživljajo 
	v stiku z izjemno naravo ponuditi kvalitetno bivanje 
	v moderno opremljenih sobah, ki so okoljsko varčne.  
	IPredmet izvedenega projekta je bila investicija, ki je 
	obsegala:

	• moderno opremljenih 20. sob, z najnovejšo 
	• moderno opremljenih 20. sob, z najnovejšo 
	 
	  tehnologijo, ki deluje po sitemu pametnih sob, 
	 
	  od tega 3 suit sobe v 1. in 2. nadstropju objekta, 
	 
	  kategorizacije 4 zvezdic;

	• opremo fitnesa in centra dobrega počutja, 
	• opremo fitnesa in centra dobrega počutja, 
	 
	  v 3. nadstropju hotela;

	• opremo pritličja, gostinskega dela ponudbe, 
	• opremo pritličja, gostinskega dela ponudbe, 
	 
	  recepcije in avle hotela;

	• opremo športnega centra z garderobami 
	• opremo športnega centra z garderobami 
	 
	  v pritličju;

	• opremo kleti s prostorom za druženje in 
	• opremo kleti s prostorom za druženje in 
	 
	  shranjevanje opreme. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	Razvili smo nov poslovni model inovativnega in 
	Razvili smo nov poslovni model inovativnega in 
	edinstvenega ponudnika hotelske dejavnosti povezane 
	s športnoadrenalinskimi aktivnostmi. S katerim smo 
	na trg postavili nov koncept aktivnega oddiha, ki 
	poleg moderno opremljenih pametnih sob nivoja 
	4* ponuja tudi outdoor center z možnostjo izposoje 
	športne opreme in udeležbe na različnih adrenalinskih 
	aktivnostih.«

	Goran Kavs, direktor Soča rafting d.o.o.
	Goran Kavs, direktor Soča rafting d.o.o.


	Figure
	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 

	projekta
	projekta


	Vrednost posojila
	Vrednost posojila
	Vrednost posojila


	Vrednost 
	Vrednost 
	Vrednost 
	upravičenih stroškov


	Kohezijska regija
	Kohezijska regija
	Kohezijska regija


	Regija
	Regija
	Regija


	ZAHODNA
	ZAHODNA
	ZAHODNA


	250.000,00 €
	250.000,00 €
	250.000,00 €


	250.000,00 €
	250.000,00 €
	250.000,00 €


	336.760,00 €
	336.760,00 €
	336.760,00 €


	GORIŠKA
	GORIŠKA
	GORIŠKA


	www.socarafting.si
	www.socarafting.si

	E-GRADOVI POSAVJA
	E-GRADOVI POSAVJA
	E-GRADOVI POSAVJA

	REGIONALNA RAZVOJNA 
	REGIONALNA RAZVOJNA 
	 
	AGENCIJA POSAVJE


	Figure
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis
	Razpis


	 JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
	 JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
	 JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
	 
	v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


	Turizem
	Turizem
	Turizem



	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba
	Prednostna naložba


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	5.480.000,00 €
	5.480.000,00 €
	5.480.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
	Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
	Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
	epidemije COVID-19, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne 
	dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih 
	destinacijah v Sloveniji. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja 
	turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši 
	nadaljnji razvoj.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
	Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
	Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
	neposrednih stroškov plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški 
	neopredmetenih osnovnih sredstev.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
	Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
	Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
	Vzhodno kohezijsko regijo. Načrtovani upravičeni stroški, ki so predmet 
	sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  eno občino: 111.750 €,

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  zaokroženo območje več kot ene občine: 167.625 €,

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  eno občino: 191.300 €,

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  zaokroženo območje več kot ene občine: 286.950 €. 

	Minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme 
	Minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme 
	biti manjša od 30% predhodno navedenih najvišjih vrednosti upravičenih 
	stroškov.






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Namen projekta je z digitalnim inoviranjem kulturne 
	Namen projekta je z digitalnim inoviranjem kulturne 
	dediščine Gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti 
	edinstveno turistično doživetje ter destinacijo Posavje 
	in Čatež pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem 
	prostoru kot unikatno butično turistično destinacijo. 
	Rezultati projekta so:

	• 7 enot inovirane kulturne dediščine: 3D modeli 
	• 7 enot inovirane kulturne dediščine: 3D modeli 
	 
	  (gradovi Brežice, Rajhenburg, Sevnica, Kunšperk, Svibno 
	 
	  in samostan Kostanjevica na Krki), dva poskusa 3D 
	 
	  rekonstrukcij (grajske razvaline Svibno in Kunšperk), 7 
	 
	  360-stopinjskih VR posnetkov gradov, 3 digitalni zajemi 
	 
	  notranjosti gradov v obliki oblaka točk;

	• vzpostavitev interpretacijske (digitalne) sobe e-Gradov 
	• vzpostavitev interpretacijske (digitalne) sobe e-Gradov 
	 
	  Posavja v Termah Čatež;

	• razvoj spletne mobilne aplikacije »Sedem veličastnih«;
	• razvoj spletne mobilne aplikacije »Sedem veličastnih«;

	• 6 izvedenih delavnic za krepitev kompetenc zaposlenih 
	• 6 izvedenih delavnic za krepitev kompetenc zaposlenih 
	 
	  v gostinstvu in turizmu;

	• 1 nov turistični produkt: butično doživetje »Sedem 
	• 1 nov turistični produkt: butično doživetje »Sedem 
	 
	  Veličastnih - Kraljica Posavskih doživetij: pot med 
	 
	  grajskimi zgodbami«;

	• izvedba 2 strokovnih regijskih konferenc na temo 
	• izvedba 2 strokovnih regijskih konferenc na temo 
	 
	  gradov Posavja in gastronomije, ter

	• predstavitev projekta na EXPO Dubaj.
	• predstavitev projekta na EXPO Dubaj.

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Regionalna razvojna agencija je preko digitalnega 
	»Regionalna razvojna agencija je preko digitalnega 
	inoviranja poskušala kulturno dediščino približati 
	tudi novim skupinam ljudi, predvsem mlajšim 
	generacijam, za katere želimo, da razvijejo spoštljiv 
	odnos do dediščine svojega okolja. Operacija e-Gradovi 
	Posavja je dosegla vse zastavljene cilje ter rezultate 
	in jih na določenih področjih celo presegla. Digitalno 
	inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja ponuja 
	obiskovalcem novo edinstveno doživetje, preko 
	katerega doživljajo avtentičnost naše destinacije Čatež 
	in Posavje ter potujejo v preteklost, kjer spoznavajo 
	tisočere zgodbe veličastnih gradov.«

	Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno 
	Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno 
	sodelovanje in vodja projekta e-gradovi Posavja.
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	JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
	JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
	JR za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
	 
	v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019; izvaja MGRT



	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja
	Področje financiranja


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



	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa
	Vrednost razpisa


	5.480.000,00 €
	5.480.000,00 €
	5.480.000,00 €



	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa
	Namen razpisa


	Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
	Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
	Namen javnega razpisa je prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi 
	epidemije COVID-19, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne 
	dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih 
	destinacijah v Sloveniji. S spodbujanjem digitalne promocije in razvoja 
	turističnih produktov, se vzpostavlja poslovno okolje, ki bo omogočilo hitrejši 
	nadaljnji razvoj.



	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo
	Kaj financiramo


	Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
	Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
	Upravičeni stropki: stroški plač, posredni stroški v višini do 15% upravičenih 
	neposrednih stroškov plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški 
	neopredmetenih osnovnih sredstev.



	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo
	Koliko financiramo


	Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
	Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
	Višina sofinanciranja do 70% za Zahodno kohezijsko regijo in do 90% za 
	Vzhodno kohezijsko regijo. Načrtovani upravičeni stroški, ki so predmet 
	sofinanciranja, ne bodo obsegali več kot:

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  eno občino: 111.750 €,

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  zaokroženo območje več kot ene občine: 167.625 €,

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  eno občino: 191.300 €,

	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	• v vodilnih destinacijah iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki obsegajo 
	 
	  zaokroženo območje več kot ene občine: 286.950 €. 

	Minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme 
	Minimalna načrtovana vrednost upravičenih stroškov operacije ne sme 
	biti manjša od 30% predhodno navedenih najvišjih vrednosti upravičenih 
	stroškov.






	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:
	OPIS PROJEKTA:

	Namen projekta je razvoj turistične ponudbe in dvig 
	Namen projekta je razvoj turistične ponudbe in dvig 
	kompetenc turističnih ponudnikov vodilne turistične 
	destinacije Rogaška Slatina je spodbuditi razvoj  
	turistične ponudbe, digitalizirati kulturno dediščino in 
	okrepiti kompetence zaposlenih na področju turizma 
	in gostinstva v  destinaciji. S projektom je upravičenec 
	razvil 3 nove turistične 5-zvezdične produkte s katerimi 
	so izpostavljene naravne, kulturne in kulinarične 
	danosti destinacije Rogaška Slatina. Turistični 
	produkt Projekcijsko mapiranje skozi posebno 3D 
	tehniko prikazuje zgodovino destinacije ter je v 
	originalni različici izvedeno v Zdraviliškem parku 
	na arkadah bivšega Zdraviliškega doma. V sklopu 
	tega sta bili razviti dve AR aplikaciji kateri digitalno 
	podpreta steklarsko in vodno zbirko v Aninem 
	dvoru. Z Akademijo odličnosti - od mize do postelje, 
	sestavljeno iz 3 modulov – komunikacija, kulinarika 
	in povezovanje, želijo dvigniti turistično ponudbo v 
	Rogaški Slatini in bližnji okolici, povezati deležnike 
	iz vrst gostinstva in turizma ter podati konkretne 
	nasvete za izboljšanje turistične ponudbe. Nastali tretji 
	produkt so poimenovali »Steklarska južna«, ki vsebuje 
	tradicijo kulinarike steklarjev s pridihom modernosti. 

	IZJAVA PODJETJA:
	IZJAVA PODJETJA:

	»Sofinanciranje projekta nam je omogočilo nadgraditi 
	»Sofinanciranje projekta nam je omogočilo nadgraditi 
	turistično ponudbo skozi strokovno izpopolnjevanje 
	deležnikov, njihovega povezovanja in podajanja 
	konkretnih nasvetov za izboljšanje ponudbe. Na ta 
	način smo zagotovili nova 5-zvezdična doživetja za 
	goste in obiskovalce destinacije, ki lahko na inovativen, 
	zanimiv in sodoben pristop spoznajo kulturno 
	dediščino destinacije. Nadejamo si povečanega 
	obiska v objekte, ki jih imamo v upravljanju in s tem 
	višjo raven lastnih prihodkov s katerimi bomo lahko 
	v prihodnosti bolje ohranjali več kot 400 let staro 
	kulturo zdravilišča v destinaciji.«

	Dino Markovinovič, direktor Javnega zavoda za turizem 
	Dino Markovinovič, direktor Javnega zavoda za turizem 
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