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Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B 

platform, kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za 

sodelovanje na specializiranih dogodkih 

Višina sofinanciranja: do 60 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: min. 3.000 EUR/podjetje, max. 8.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 350 MSP  

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: forumi@spiritslovenia.si 

Več informacij na voljo tukaj 

Objavljen: 27. 2. 2017, rok za oddajo vlog 12. 6. 2017, potekel 

Trajanje: 2017 

Višina razpisanih sredstev: 500.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 500.000 EUR 

»Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe 

podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v 

tujini v letu 2017 (B2B)« 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1105
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Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za 

ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega 

certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda/storitve. 

Višina sofinanciranja:  do 60 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 10.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 210 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: certifikati@spiritslovenia.si 

Več informacij na voljo tukaj 

Objavljen: 10. 3. 2017, rok za oddajo vlog 17. 5. 2017, potekel 

Trajanje: 2017 

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 300.000 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov 

po mednarodnih standardih v letu 2017« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1106
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Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v 

prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 

Upravičenci: Mlada inovativna MSP, ustanovljena od 1.1.2016  

Upravičeni stroški: stroški plač, stroški opreme in investicij, stroški zunanjih storitev izvajalcev 

(mentoriranje, testiranje, programiranja...), pavšal 

Višina sofinanciranja: 100 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 54.000 EUR na podjetje v treh letih delovanja 

Cilj razpisa: letno podpreti do največ 40 inovativnih start-upov 

Izvajalec: SPS za MGRT, kontakt: Simon Bohm, SPS, T: 02 234 12 53, mag. Manfred Lepej, SPS, 

T: 02 234 12 72 in mag. Boštjan Vidovič, SPS, T: 02 234 12 64, E:  

bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si 

Več informacij na voljo tukaj 

 

Objavljen: 24. 3. 2017, rok za oddajo vlog 18. 4. 2017, potekel 

Trajanje: 2017-2019 

Višina razpisanih sredstev: 2.160.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017:  400.000 EUR  

Javni razpis 

»Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 - 

P2« 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1107
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Namen: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih vključno s 

sejmi na področju lesno predelovalne industrije z namenom povečanja možnosti 

predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti in poslovnega sodelovanja 

na mednarodni ravni. 
Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog 

Višina sofinanciranja: do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 8.762 EUR/podjetje  

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 1050 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: sejmi@spiritslovenia.si, eusredstva.mgrt@gov.si 

Več informacij na voljo tukaj 

Objavljen: 12. 5. 2017, rok za oddajo vlog 13. 6. 2017, potekel 

Trajanje: 2017 in 2018 

Višina razpisanih sredstev: 1.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 700.000 EUR                                                                                

5. maja je bil objavljen JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017, ki se financira iz proračuna RS v višini 

400.000 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1115
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Javni razpis 

»Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative 

EUREKA« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

Objavljen: predvidoma junija 2017 

Trajanje: 2017-2021 

Višina razpisanih sredstev: 5.282.528,69 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR (izplačila bodo v letu 2018) 

Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, 

potrjenih s strani programa EUREKA 

Upravičenci: MSP, velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih 

sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, 

investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški 

Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR na posameznega prijavitelja za 12 

mesecev izvajanja Eureka projekta 

Cilj razpisa: z vsakim razpisom podpreti najmanj 10 novih podjetij 

Izvajalec: MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si, eureka.eurostars.mgrt@gov.si 
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Namen: 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. 

Upravičenci: MSP, velika podjetja, konzorciji 

Upravičeni stroški: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev zunanjih izvajalcev, 

investicije v neopredmetena sredstva in posredni stroški 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR oz. odvisna od novo oblikovanih pogojev 

na razpis 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 inovativnih, raziskovalno-razvojnih podjetij  

Izvajalec: MGRT, kontakt: rri.mgrt@gov.si, eusredstva.mgrt@gov.si 

Objavljen: predvidoma junija 2017 

Trajanje: 2018-2022 

Višina razpisanih sredstev v 2017: 74.200.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR  

Javni razpis 

»RRI v verigah in mrežah vrednosti« 
2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9) 
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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 svetovanja zunanjih strokovnjakov, ali shema de minimis 

Višina sofinanciranja:  do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 20.000 EUR na podjetje 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 150 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si  

Objavljen: predvidoma julija 2017 

Trajanje: 2017 

Višina razpisanih sredstev: 7.500.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 1.250.000 EUR 

Javni razpis 

»Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega 

poslovanja v MSP« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
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 Javni razpis 

»Dopolnjevanje SME instrumenta – 2. faza« 

Namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki 

so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev 

niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja je faza 2. 

Upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili „Seal of Excellence“ 

Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, stroški  

raziskav, posredni stroški  

Višina sofinanciranja: F2: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: F2 do 1.600.000 EUR/projekt 

Cilj razpisa: podpreti najmanj cca. 10 RRI projektov (F2) 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si 

Objavljen: predvidoma julija 2017 

Trajanje: 2017-2021 

Višina razpisanih sredstev: 17.075.000 EUR 

Višina sredstev v 2017: 0,00 
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Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova 

poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih 

procesov, business process management, dizajn management,……)  

Upravičenci: Mala in srednje velika podjetja z najmanj 10 zaposlenimi  

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev 

Višina sofinanciranja: do 50 % financiranje 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 20.000 EUR/podjetje 

Cilj razpisa: z vidika kohezije je  „povečanje dodane vrednosti MSP“. Podprli bomo 

okvirno 75 podjetij. 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: vavcer@spiritslovenia.si 

Objavljen: predvidoma oktobra 2017 

Trajanje: 2017-2018 

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR  

Javni razpis 

»Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v 

letih 2017-2018« 
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Namen: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih vključno s 

sejmi na področju lesno predelovalne industrije z namenom povečanja možnosti 

predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti in poslovnega sodelovanja 

na mednarodni ravni. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog 

Višina sofinanciranja: do 50 % 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 8.762 EUR/podjetje  

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 1050 MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: sejmi@spiritslovenia.si, eusredstva.mgrt@gov.si 

Objavljen: predvidoma oktobra 2017  

Trajanje: 2018 

Višina razpisanih sredstev: 2.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
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Namen: podpora podjetjem pri uvajanju novih pristopov, procesov in tehnologij, z namenom 

krepitev konkurenčnosti v podjetju ter na globalnem trgu. Vsebina je še v pripravi. 

 
Upravičenci: MSP  

Upravičeni stroški: (okvirno, končni nabor bo odvisen od sheme državnih pomoči) - stroški 

osebja, opreme, svetovalnih storitev, režijskih stroškov 

Višina sofinanciranja:  do 50 % 

Cilj razpisa: do leta 2022 podpreti najmanj 30 podjetij (MSP)  

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si  

Objavljen: predvidoma novembra 2017 

Trajanje: 2017 - 2019 

Višina razpisanih sredstev: 9.000.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR (črpanje v letu 2018) 

Javni razpis 

»Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov 

za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
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Namen: vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo 

zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Oblikovati želimo tri 

nosilne stebre (tehnološki parki, univerzitetni in podjetniški inkubatorji), ki bodo po svoji 

organiziranosti in obliki delovanja povsem primerljivi. 

Ciljna skupina: MSP, potencialni podjetniki, študentje 

Upravičenci: subjekti inovativnega okolja (tehnološki parki, univerzitetni in podjetniški inkubatorji) 

Upravičeni stroški: stroški izvajanja storitev (stroški dela, stroški zunanjih izvajalcev, posredni 

stroški izvajanja) subjektov inovativnega okolja  

Višina sofinanciranja: 100% 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi 

Cilj razpisa: spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, povečati 

njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacija podjetij. 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si 

Objavljen: predvidoma novembra 2017 

Trajanje: 2018 - 2022 

Višina razpisanih sredstev: 16.733.915,92 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR (izplačila v 2018 in dalje) 

Javni razpis  

»Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega 

okolja SIO 2018-2022« 
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 Javni razpis 

»Pilotni/demonstracijski projekti – II. sklop« 

Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno 

uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije 

Upravičenci: MSP, velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški RR osebja, (amortizacije) raziskovalne opreme, pogodbenih 

raziskav, znanja in patentov, režijski stroški, in drugi stroški poslovanja 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi 

Cilj razpisa: do leta 2023 podpreti najmanj 3 pilotne/demonstracijske projekte 

Izvajalec: MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si 

Objavljen: predvidoma decembra 2017 

Trajanje: 2018-2020  

Višina razpisanih sredstev: 7.750.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 0,00 EUR (izplačila bodo v letu 2018) 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov; 

program ciljno podpira mala in srednje velika podjetja pri razvoju novih produktov, procesov 

ali storitev.  

Upravičenci: MSP in velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav, 

režijski stroški     

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

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ do višine 100.000,00 EUR na leto za 

posameznega partnerja.  

Cilj razpisa: zagotoviti financiranje za tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj s 

poudarkom na MSP 

Izvajalec:  MGRT, kontakt: Urška Zupin, T: 01 400 33 36, E: eureka-eurostars.mgrt@gov.si  

Več informacij na voljo tukaj 

Objavljen: 24. 2. 2017, rok za oddajo vlog 14. 9. 2017 

Trajanje: 2017 in 2018 

Višina razpisanih sredstev: 800.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017:  800.000 EUR  

Javni razpis 

»EUROSTARS« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
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http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1104
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Namen: v podjetjih predstaviti, vpeljati in nadgraditi koncepte dizajn managementa in znamčenja, ki lahko 

okrepijo uspešnost njihovega delovanja; načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih; 

okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij; ohraniti oz. povečati število 

delovnih mest v vključenih podjetjih; spodbuditi izboljšave poslovnih procesov in razvoj novih ali izboljšanih 

produktov v podjetjih ter izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega 

oblikovanja. 

Upravičenci: partnerstvo, ki ga sestavljajo podjetja (vsaj 15 podjetij) 

Upravičeni stroški: stroški dela v proj. pisarni partnerstva, stroški usposabljanj, mentoriranj…  

Višina sofinanciranja: do 100% 

Cilj razpisa: doseči vsaj 2.000 vključitev v usposabljanja, doseči vsaj eno izboljšavo poslovnih procesov ter 

vsaj en nov oz. izboljšan proizvod ali storitev v vsakem vključenem podjetju, pridobiti mednarodna priznanja 

za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij, povečati prepoznavnost slovenskih podjetij, slovenskih 

blagovnih znamk in slovenskega dizajna. 

Izvajalec: MGRT, kontakt: Natalija Medica, MGRT, (E: natalija.medica@gov.si) 

Več informacij na voljo tukaj 

Objavljen: 14. 4. 2017, rok za oddajo vlog 22. 5. 2017, potekel 

Trajanje: 2017-2019 

Višina razpisanih sredstev: 900.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 200.000 EUR  

»Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 

kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 

2.0 za obdobje 2017-2019« 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1110
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Namen: sofinanciranje aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini, vezanih na promocijo 

slovenskega gospodarstva ter pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge. 

Upravičenci: aktivni slovenski poslovni klubi v tujini 

Upravičeni stroški: stroški organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov, promocije 

slovenskega gospodarstva ter poslovnih klubov, stroški intelektualnih storitev; upoštevajo se 

stroški izvedenih aktivnosti, ki so nastali od 1.1.2017 dalje ter so bili plačani do roka za 

predložitev zahtevka za izplačilo 

Višina sofinanciranja: do 80 % 

Cilj razpisa: vzdrževati mrežo vsaj 10 poslovnih klubov – prenos znanja na MSP 

Izvajalec: SPIRIT za MGRT, kontakt: spk@spiritslovenia.si 

Več informacij na voljo tukaj 

Objavljen: objavljen 14. 4. 2017, rok za oddajo vlog 22. 5. 2017, potekel 

Trajanje: 2017 

Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR (nepovratni viri) 

Višina sredstev v 2017:  400.000 EUR 

Javni razpis 

»Sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 

poslovnih klubov v tujini v letu 2017«  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1112


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

  

 

 

Namen: lažje pridobivanje bančnih kreditov za MSP z namenom povečanja konkurenčnosti, 

ustvarjanja novih delovnih mest ter krepitve razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. 

Upravičenci: MSP, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, posamezniki, socialna podjetja 

Upravičeni stroški: investicijska vlaganja, obratna sredstva, izdatki za plače in DDV 

Višina sofinanciranja: 60 do 80 % garancija za bančni kredit 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: razvojne garancije do 1.250.000 EUR, mikrogarancije 

do 100.000 EUR za mikro in mala podjetja, do 200.000 EUR za srednje velika 

Cilj razpisa: podpreti 455 MSP projektov in 183,5 mio EUR investicijskih vlaganj 

Izvajalec: SPS za MGRT, kontakt:  eusredstva.mgrt@gov.si 

Več informacij na voljo: tukaj 

 

Objavljen: 17. 2. 2017, odprt do 15 10. 2017, odpiranja od 1.4. dalje dvakrat mesečno 

Trajanje: 2017 

Višina razpisanih sredstev: 92.000.000 EUR (povratni viri) 

Višina sredstev v 2017: 92.000.000 EUR  

Javni razpis 

»Garancije za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere P1-  2017« 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI  
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

Namen: neposredni kredit Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni pogodbeni obrestni 

meri, ki omogoča lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja 

podjetij, investicij in tekočega poslovanja. 

Upravičenci: mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge) 

Upravičeni stroški: materialne investicije in obratna sredstva (z DDV) (nakup prostorov, opreme 

in gradnja), nakup materiala, stroški storitev, stroški dela do 50 % kredita 

Višina sofinanciranja: do 85 %  

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 25.000 EUR 

Cilj razpisa: omogočiti dostop do virov financiranja 200 podjetjem 

Izvajalec:  SPS za MGRT, kontakt: eusredstva.mgrt@gov.si 

Več informacij na voljo: tukaj 

Objavljen: 20. 1. 2017, rok za oddajo vlog 10.2.2017, zaprt, sredstva so pošla 

Trajanje: 2017  

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR (povratni viri) 

Višina sredstev v 2017:  5.000.000 EUR  

Javni razpis 

»Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2017« 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=51


REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

Podatki v dokumentu so bili 

nazadnje posodobljeni  

dne 26. 6. 2017 

več na  

www.mgrt.gov.si  „kako do sredstev“ 


