Trenutno odprti razpisi :
1. Javni razpis Krepitev blagovnih znamk
Objavljen: 31.5.2019, odpiranja:30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022.
Namen: 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
Cilj: višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih produktov slovenskih podjetij na tujih
trgih in pozicioniranje proizvodov slovenskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti
Upravičenci: MSP
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;
Višina sofinanciranja: dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja
od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR, 75% upravičenih stroškov
Višina razpisanih sredstev: 4.700.000,00 EUR, Vzhodna kohezijska regija
Izvajalec: SPIRIT
Več o razpisu https://www.spiritslovenia.si/razpis/319
2. Javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih
2019-2022
Objavljen: 7.9.2018, rok za oddajo vlog 1.10.2020, 1.10. 2021
Trajanje: 2019-2022
Višina razpisanih sredstev: 11.812.500,00EUR (nepovratni viri)
Število odpiranj v 2019: 1 (2. polovica 2019, vrednost 2.362.500,00 EUR)
Višina izplačil v 2019: 2.362.500,00 EUR
Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja
na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do
dobavitelja oz. končnega uporabnika.
Upravičenci: MSP
Upravičeni stroški: stroški storitev svetovanja zunanjih izvajalcev
Višina sofinanciranja: do 70 %
Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 30.000,00 EUR na podjetje (možna samo 1 prijava
podjetja)
Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: eposlovanje@spiritslovenia.si
Več informacij na voljo https://www.spiritslovenia.si/razpis/309
3. Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2023
Objavljen: 16.11.2018, rok za oddajo vlog: 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022
in 16. 5. 2022.
Namen: 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.
Upravičenci: MSP
Upravičeni stroški: stroški sejma in udeležbe na sejmu
Višina sofinanciranja: predvidoma 5.313,06 EUR + 65,2 EUR/m2 ( 5-120 m2 )
Maksimalna vrednost sofinanciranja: predvidoma 13.137,06 EUR
Višina razpisanih sredstev: 6.400.000,00 EUR
Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: indiv-sejmi2019@spiritslovenia.si
Več informacij na voljo https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-javni-razpis-za-sofinanciranjeindividualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022
4. Javni razpis »v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige
vrednosti«
Objavljen: 2018
Roki za oddajo vlog: 30. 9. 2020 ter 23. 4. 2021.
Namen: Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne
vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno
strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju
končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.
Ciljna skupina: MSP-ji

Upravičeni stroški: Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000
EUR. Do sofinanciranja izvedbenih projektov v sklopu B so upravičeni prijavitelji, ki bodo uspešno
zaključili Sklop A in bodo prijavili projekte, ki bodo ustrezali posebnim pogojem Sklopa B v tem javnem
razpisu. Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A agencija namenja 1.848.910,00 EUR.
Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev
Sklop B agencija namenja 6.000.000,00 EUR.Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
subvencije, do največ 100.000,00 EUR/podjetje
Višina razpisanih sredstev: 8.917.018,36 EUR
Upravičenec in izvajalec: SPIRIT , kontakt: tst@spiritslovenia.si.
več o razpisu https://www.spiritslovenia.si/razpis/323

Razpisi v pripravi
1. Javni razpis sofinanciranje razvojnih projektov
Namen: zagotoviti likvidnostno pomoč MSP-jem, ki načrtujejo izvedbo razvojno naravnanih projektov
po posameznih prednostnih področjih Strategije pametne specializacije v sodelovanju s SRIP-i.
Stroški: plače, opredmetena in neopredmetena sredstva, stroški zunanjih storitev, investicije v
osnovna sredstva
Upravičenci: MSP
Višina sofinanciranja: do 150.000,00 EUR na podjetje
Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: junij 2020
2. Javni poziv za nakup zaščitne opreme
Namen: javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme za zaščito pred okužbami in
širjenjem virusa COVID (npr. zaščitnih mask, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje
telesne temperature).
Stroški: nakup zaščitne opreme
Upravičenci: MSP oziroma 5 in več zaposlenih
Okvirna višina sredstev: 10 mio EUR
Višina sofinanciranja: minimalno 200 eur na zaposlenega in maksimalno 9.999,99 EU na podjetje
Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: prva polovica junija 2020
3. Javni poziv spodbude za internacionalizacijo
Namen: ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter promocija izdelkov/storitev na področju
internacionalizacije.
Stroški: stroški storitev oz. zunanjih izvajalcev (postavitev spletne strani, uvrstitev podjetji oziroma
njihove izdelke/storitve v digitalne showroome,…)
Upravičenci: MSP
Stopnja sofinanciranja: 80%
Višina sofinanciranja: do 9.999,99 EUR na podjetje
Okvirna višina sredstev: 0,8 mio EUR
Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020
Predvidena objava: junij 2020
4. Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)
Še v usklajevanju (vrednost 20 mio EUR, upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih
sredstev, stroški zunanjih izvajalcev, stroški plač,….)

