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sofinanciranje  v višini 

60 % 
oz. max.

9.999 EUR 
za posamezen 

odobren vavčer 

skupna višina vavčerjev, 
ki jih lahko podjetje koristi: 

3 vavčerji 
na leto oz. 
v znesku

30.000 EUR 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI VAVČERJEV 

upravičeni stroški 
vavčerjev 

za vsa vsebinska področja 
so od

01.01.2019 dalje 
(oz. določeni v posameznem 

javnem pozivu) 



POSTOPEK PRIDOBITVE VAVČERJEV

2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA



DOSLEJ OBJAVLJENIH 10 JAVNIH POZIVOV ZA VAVČERJE 

1. SKLOP: Kakovost in intelektualna lastnina, objavljen 25. 1. 2019

• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
• Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

2. SKLOP: Pomoč pri internacionalizaciji,  objavljen 22. 2. 2019

Uradni pozivi za vavčerje so/bodo objavljeni: 
 na spletni strani SPSa: www.podjetniskisklad.si
 v Uradnem listu RS

• Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
• Vavčer za certifikate kakovosti



DOSLEJ OBJAVLJENIH 10 JAVNIH POZIVOV ZA VAVČERJE 

3. SKLOP: Digitalizacija, objavljeno 5. 4., 12. 4. 2019

Uradni pozivi za vavčerje so/bodo objavljeni: 
 na spletni strani SPSa: www.podjetniskisklad.si
 v Uradnem listu RS

• Vavčer za pripravo digitalne strategije, 5. 4. 2019

• Vavčer za digitalni marketing, 5. 4. 2019

• Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, 5. 4. 2019

• Vavčer za kibernetsko varnost, 12. 4. 2019



OSNOVNI POGOJI 

2. 
USPOSABLJANJE

V TUJINI
ZA HIGH-TECH 

PODJETJA

•Mora biti mikro, malo ali srednje veliko slovensko podjetje,
•Mora imeti vsaj 1 zaposlenega,
•Ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
•De minimis.

•Mora ustrezati namenu in predmetu poziva,
•Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu,
•Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni 
ceni,

•Aktivnosti po projektu morajo biti skladne z upravičenimi stroški po pozivu.

PODJETJE:

PROJEKT:



SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kako deluje sistem:

• Prijava (vloga) → odobritev (= podpis pogodbe) → izvedba →
zahtevek za povračilo dela nastalih in plačanih stroškov + dokazila

• Prijava kadar koli od objave poziva do 1. 3. 2023

• Vsi stroški so upravičeni že od 1. 1. 2019 – izvajanje lahko že poteka 
• (nekaj omejitev)

• V pogodbi določen rok za izvedbo projekta in predložitev zahtevka

• Več vavčerjev – omejitev števila in zneska na letni ravni na prijavitelja



SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

• mikro, mala in srednja podjetja (MMSP): 
gospodarske družbe, s.p., zadruge

• sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Vzhodni oz. Zahodni kohezijski regiji 

• na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p.)

• poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci - FURS)

• dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov

• prepoved dvojnega financiranja



SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kaj se sofinancira – splošno:

• Upravičeni nastali in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih
izvajalcev (storitev)  na podlagi zahtevka s prilogami (računi idr. 
dokazila, določena v prijavni dokumentaciji)

• DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev

• na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov, 
min. 40 % upravičenih  stroškov in DDV krije prijavitelj sam

• za vsak vavčer določen minimalni in maksimalni znesek povračila



SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kaj so upravičeni stroški:

• stroški zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, ki je predmet JP

• strokovnjak mora biti izbran na ustrezni način (3 veljavne ponudbe, če to ni možno, pojasnilo in dokazilo 
o ravnanju kot skrben gospodar) 

• stroški so povezani s predmetom razpisa

• stroški so dejansko nastali in plačani (dokazilo) pred oddajo zahtevka za 
sofinanciranje (povračilo) stroškov 

• temeljijo na verodostojnih (knjigovodskih idr.) listinah (račun-i izvajalca)

• so v skladu s predpisi EU in RS 

• DDV ni upravičen strošek

• notranji stroški prijavitelja (npr. plače osebja) niso upravičen strošek



SKUPNI, UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI, 
ODSTOTEK IN MEJNE VREDNOSTI SOFINANCIRANJA

Primer 1:

1) strošek zunanjega izvajalca za storitev z DDV 2.440 EUR
2) DDV (22 %) 440 EUR
3) skupni upravičeni stroški so 2.000 EUR
4) znesek sofinanciranja (= znesek spodbude)

maks. 60 % skupnih upravičenih stroškov 1.200 EUR

5) lastna sredstva za kritje 40 % upravičenih stroškov 800 EUR
6) skupna sredstva prijavitelja (2 + 5) 1.240 EUR



SKUPNI, UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI, 
ODSTOTEK IN MEJNE VREDNOSTI SOFINANCIRANJA

Primer 2:

1) strošek zunanjega izvajalca za storitev z DDV 11.834 EUR
2) DDV (22 %) 2.134 EUR
3) skupni upravičeni stroški so 9.700 EUR
4) znesek sofinanciranja (= znesek subvencije)

60 % skupnih upravičenih stroškov = 5.820 EUR
vendar največ 5.000 EUR (= 57,5 %) 5.000 EUR

5) lastna sredstva za kritje upravičenih stroškov
(9.700 – 5.000) 4.700 EUR

6) skupna sredstva prijavitelja (2 + 5) 6.834 EUR



SOFINANCIRANJE IN DE MINIMIS

• Vavčerski sistem svetovanja se financira iz EU sredstev (ESRR) 
v skladu s pravilom de de de de minimisminimisminimisminimis

• Skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju prijavitelja (in povezanim družbam) v obdobju 3 zaporednih let ne
sme preseči 200.000 EUR

• Znesek sofinanciranja se ne sme seštevati z državno pomočjo za iste stroške ali iste ukrepe, če bi zato
dodeljena pomoč presegla najvišjo intenzivnost (odstotek) ali znesek pomoči.



SPLOŠNE INFORMACIJE VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU 
JAVNI POZIV, POZIVNA DOKUMENTACIJA, OBRAZCI

POZORNO PREBERITE VSE DOKUMENTE

• Javni poziv (JP) za vsak vavčer posebej, s splošnimi in posebnimi pogoji:
spletna stran SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi in Uradni list  

• pozivna (prijavna) dokumentacija:
- pojasnila o JP
- navodila za pripravo vloge
- navodila za obveščanje javnosti
- vloga (2 obrazca): Obrazec št. 1: Prijavni obrazec s prilogami

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja

- navedba in opis potrebnih dokazil
- vzorec pogodbe o sofinanciranju (se ne oddaja)



POPOLNA VLOGA = PRIJAVNI OBRAZEC  
+ IZJAVA PRIJAVITELJA
+ ZAHTEVANE PRILOGE

oddana v ovojnici na pošto ali sprejemno pisarno SPS

PRIJAVNI OBRAZEC: izpolnjen, podpisan, žigosan (če se žig uporablja)

• osnovni podatki o prijavitelju: naslov, pravni status, kontaktne osebe, dejavnost, …

• število zaposlenih (na dan oddaje vloge)

• (zelo kratka) predstavitev projekta (do 200 znakov!)

• izbor zunanjega izvajalca:
- seznam ponudnikov, ki so predložili ponudbe (3)
- izbira izvajalca z utemeljitvijo
- obrazložitev izbire izvajalca (če ni mogoče dobiti treh ponudb) 

• Finančni načrt projekta: upravičeni/neupravičeni stroški, sofinanciranje, 
lastna sredstva



POPOLNA VLOGA = PRIJAVNI OBRAZEC  
+ IZJAVA PRIJAVITELJA
+ ZAHTEVANE PRILOGE

oddana v ovojnici na pošto ali sprejemno pisarno SPS

IZJAVA PRIJAVITELJA: podpisana, žigosana (če se žig uporablja)

• velikost prijavitelja

• vsaj 1 zaposlena oseba (na dan oddaje vloge)

• nima neporavnanih obveznosti (davki, prispevki, predloženi obračuni npr. REK, DDV)

• ni v stečajnem postopku, postopku zaradi insolventnosti, ni v prekrških itd.

• ni dvojnega financiranja, izjava v zvezi s prejeto pomočjo de minimis

• gospodarna izbira zunanjega izvajalca

• zunanji izvajalec ni povezana oseba + pri nekaterih JP omejitve glede izvajalca

• (projekt ni končan pred oddajo  vloge na JP)



POPOLNA VLOGA = PRIJAVNI OBRAZEC  
+ IZJAVA PRIJAVITELJA
+ ZAHTEVANE PRILOGE

oddana v ovojnici na pošto ali sprejemno pisarno SPS

PRILOGE K VLOGI
navedene v točki II pozivne dokumentacije in prijavnem obrazcu!

• potrdilo o plačanih prispevkih in davkih (e-davki FURS) – 5 dni pred oddajo vloge

• potrdilo o predloženih obračunih: REK, DDV (e-davki FURS) – 5 dni pred oddajo vloge

• seznam ponudnikov in prejete ponudbe (vsaj 3) ali dokazila o gospodarnem ravnanju

• nekatere podatke iz izjave prijavitelja preverja SPS

• SPS lahko od prijavitelja zahteva še dodatna dokazila



ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE 
(POVRAČILO DO 60 % PLAČANIH UPRAVIČENIH STROŠKOV) 

V vseh javnih pozivih za vavčerje je zapisano, da je dokazovanje 
upravičenosti zahtevka na strani PRIJAVITELJA!

• račun izvajalca (izdan v upravičenem obdobju)

• potrdilo o plačilu računa izvajalca pred oddajo zahtevka (bančni izpisek)

• dokazila, da je bil predmet JP izveden – se razlikujejo glede na vsebino vavčerja
(npr.: pridobljen (obnovljen) certifikat kakovosti, listina o zaščiti intelektualne lastnine,
tržna raziskava, potrdilo organizatorja o udeležbi na konferenci/srečanju, vpis v 
seznam razstavljavcev itd.) 

• po potrebi slikovno gradivo (npr. slika opremljenega razstavnega prostora) itd.



VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI

Certifikati 
kakovosti

Namen vavčerja je: 

 dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati 
konkurenčnost podjetij. 

 z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in 
dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju 
kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, 
gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd. 

 MMSP lahko pridobijo povračilo upravičenih stroškov akreditacijskega 
organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata

 sredstva so pod pogoji, objavljenimi v JP, na voljo tudi za sofinanciranje 
zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za 
pridobitev certifikata

Objava: 25. 1. 2019, sprememba 19. 4. 2019

 za sisteme vodenja kakovosti in 
validacije okoljske izjave,

 ki so pridobljeni na podlagi 
mednarodnih/evropskih/
enakovrednih slovenskih 

standardov

(ISO, IATF,  IEC in 
ITU, CEN, CENELEC in ETSI,       

EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC,          
PEFC, COSMOS).



VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI

Certifikati 
kakovosti

Upravičeni stroški: 

 stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo
podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje

 stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme
vodenja kakovosti proizvodov/storitev procesov ter validacije okoljske
izjave

 ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih
slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI,
EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

 pridobivanje certifikatov izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane s
strani nacionalne akreditacijske organizacije

 ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje

 najmanjša spodbuda: 1.000 EUR, največja spodbuda: 9.999,99 EUR

 za sisteme vodenja kakovosti in 
validacije okoljske izjave,

 ki so pridobljeni na podlagi 
mednarodnih/evropskih/
enakovrednih slovenskih 

standardov

(ISO, IATF,  IEC in 
ITU, CEN, CENELEC in ETSI,       

EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC,          
PEFC, COSMOS).



VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI

Certifikati 
kakovosti

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo: 

 račun izdajatelja certifikata oz. validacije okoljske izjave

 dokazilo o plačilu računa

 fotokopija certifikata

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške priprave na certificiranje, je treba
dodatno priložiti še:

 račun zunanjega izvajalca za pripravo upravičenca na certificiranje

 dokazilo o plačilu račun zunanjega izvajalca

 za sisteme vodenja kakovosti in 
validacije okoljske izjave,

 ki so pridobljeni na podlagi 
mednarodnih/evropskih/
enakovrednih slovenskih 

standardov

(ISO, IATF,  IEC in 
ITU, CEN, CENELEC in ETSI,       

EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC,          
PEFC, COSMOS).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja 
oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so 

pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih 
standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, 

ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).



VAVČER ZA ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE

Zaščita 
intelektualne 

lastnine

 patenti
 znamke
 modeli

Namen vavčerja je: 

 pomagati podjetjem pri zaščiti intelektualne lastnine in s tem pri 
poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca 

 dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje prepoznavnost in ugled 
podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti 

 vavčer je na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite 
znamk, modelov

 MMSP lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih 
strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh vrst intelektualne 
lastnine

Objava: 25. 1. 2019



VAVČER ZA ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE

Zaščita 
intelektualne 

lastnine

 patenti
 znamke
 modeli

Upravičeni stroški: 

 Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino
patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo
dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine

 stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko
pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek
uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus
(preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv)

 stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih
uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po
tem javnem pozivu

 najmanjša spodbuda: 500,00 EUR,

 največja spodbuda: 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizkusa
9,999,99 EUR z vključenimi popolnim preizkusom



VAVČER ZA ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE

Zaščita 
intelektualne 

lastnine

 patenti
 znamke
 modeli

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo: 

 račun zunanjega izvajalca (zastopnika in/ali prevajalca)

 potrdilo o plačilu računov zunanjih izvajalcev

 račun o opravljeni storitvi zaščite intelektualne lastnine (uradne institucije 
za pristojbine ne izdajajo računov, zato zadošča potrdilo o plačilu 
pristojbine)

 dokazilo pristojnega urada o oddani prijavi

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške popolnega preizkusa, je treba dodatno 
priložiti še:

 dokazilo o naročenempostopku popolnega preizkusa

 potrdilo o plačilu



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Raziskave tujih 
trgov

 ocena priložnosti na tujem trgu
 ocena primernosti izdelkov/storitev
 identifikacija prodajnih kanalov 

Namen vavčerjev je spodbujanje: 

 tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da podjetje prouči možnosti za 
prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. 
diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer povečuje 
konkurenčnost, dodano vrednost oz. prihodke od prodaje

 sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, tj. proces 
sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci 
na tujem trgu

 podatki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov (ankete, intervjuji, 
opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
- identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
- ocene ustreznosti izdelkov/storitev za potrebe tujega trga
- priprave načrta za prilagoditev izdelkov/storitev potrebam tujega trga
- identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na tujem trgu

Objava: 22. 2. 2019, spremembe 15. 3. in 19. 4. 



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Raziskave tujih 
trgov

 ocena priložnosti na tujem trgu
 ocena primernosti izdelkov/storitev
 identifikacija prodajnih kanalov 

Upravičeni stroški: 

POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca: izbrano svetovalno podjetje 
še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po teh JP v koledarskem 
letu oddaje vloge

Upravični stroški:

 stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave

 najmanjša spodbuda: 1.000 EUR

 največja spodbuda: 5.000,00 EUR



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Raziskave tujih 
trgov

 ocena priložnosti na tujem trgu
 ocena primernosti izdelkov/storitev
 identifikacija prodajnih kanalov 

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo: 

 račun(-i) zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave za podjetje

 dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca

 fotokopija prve strani izdelane tržne raziskave ter sklepne ugotovitve 
tržne raziskave (ki naj bodo na eni strani A4; besedilo s ca. 1500 znaki 
brez presledkov). 

 izvod celotne tržne raziskave podjetje odda v elektronski obliki (pdf) 
(čitljiva verzija) na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

Udeležba na 
mednarodnih 

forumih

 aktivna udeležba na mednarodnih 
forumih, konferencah, kongresih s 
področja dejavnosti podjetja

Namen vavčerjev je spodbujanje: 

 MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje širše 
prepoznavnosti MSP, njegovih dosežkov, izdelkov oz. storitev 

 s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na 
tujih trgih 

 za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

 kot mednarodni forum po tem JP se šteje mednarodni strokovni forum, 
konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja

 aktivna udeležba pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega foruma tuji 
poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na 
stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s 
sodelovanjem v panelu/okrogli mizi. 

 sejmi in dogodki v okviru sejmov niso predmet tega vavčerja

Objava: 22. 2. 2019, spremembe 26. 4. 2019



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

Udeležba na 
mednarodnih 

forumih

Upravičeni stroški: udeležbe dvehdvehdvehdveh udeležencev iz MSP na mednarodnem forumu

 stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu: stroški 
kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, 
razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku 
organizatorja mednarodnega foruma; 

 stroški prevoza: letala in/ali vlaka in/ali avtobusa za udeleženca

 stroški nočitev: upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; 
uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve 
nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

 najmanjša spodbuda: 500 EUR

 največja spodbuda: 3.000,00 EUR

 aktivna udeležba na mednarodnih 
forumih, konferencah, kongresih s 
področja dejavnosti podjetja



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIHVAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

Udeležba na 
mednarodnih 

forumih

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo: 

 račun organizatorja mednarodnega foruma (za stroške aktivne udeležbe 
prijavitelja na mednarodnem forumu)

 račun(-i) za stroške prevoza (vozovnice za letalo, vlak, avtobus) 

 račun(-i) za stroške nočitev 

 dokazila o plačilu računov, ki jih podjetje uveljavlja

 dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik 
prijavitelja

 fotografija in seznam/katalog mednarodnega foruma, ki dokazuje 
aktivno udeležbo udeleženca na mednarodnem forumu (npr. slika 
javnega nastopa, razstavnega prostora podjetja, predstavitvenega 
dogodka podjetja, ipd.)

 aktivna udeležba na mednarodnih 
forumih, konferencah, kongresih s 
področja dejavnosti podjetja



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

Udeležba v 
gospodarskih
delegacijah

v tujino

Namen vavčerjev je spodbujanje: 

 podjetij k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z 
bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B), za povezovanje s potencialnimi 
poslovnimi partnerji in iskanje novih poslovnih priložnosti

 za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in 
poslovanju na tujih trgih

 za povečanje konkurenčnosti podjetja

Objava: 22. 2. 2019, spremembe 26. 4. 2019

 sodelovanje v izhodnih gospodarskih 
delegacijah, ki jih organizirajo

 domače in tuje zbornice, ki delujejo v 
Sloveniji, 

 MZZ, skupaj z diplomatskimi 
predstavništvi v tujini, MGRT, 
SPIRIT, SPS, SIO, STO

 poslovni klubi 
 Evropska podjetniška mreža, 
 SID Banka 



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

Udeležba v 
gospodarskih
delegacijah

v tujino

 sodelovanje v izhodnih gospodarskih 
delegacijah, ki jih organizirajo

 domače in tuje zbornice, ki delujejo v 
Sloveniji, 

 MZZ, skupaj z diplomatskimi 
predstavništvi v tujini, MGRT, 
SPIRIT, SPS, SIO, STO

 poslovni klubi 
 Evropska podjetniška mreža, 
 SID Banka 

POSEBNA POGOJA:POSEBNA POGOJA:POSEBNA POGOJA:POSEBNA POGOJA:

 k vlogi mora prijavitelj predložiti dokazilo, da je član delegacije v tujino

 udeležba v gospodarskih delegacijah ne sme biti zaključena pred oddajo vloge

Upravičeni stroški: udeležbe enegaenegaenegaenega udeleženca iz MSP

 stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini

 stroški prevoza: letala in/ali vlaka in/ali avtobusa za udeleženca in/ali 
službenega vozila med državama (kilometrina nad 150 km)

 stroški nočitev: upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; 
uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve 
nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

 najmanjša spodbuda: 500 EUR

 največja spodbuda: 5.000,00 EUR



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINOVAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

Udeležba v 
gospodarskih
delegacijah

v tujino

 sodelovanje v izhodnih gospodarskih 
delegacijah, ki jih organizirajo

 domače in tuje zbornice, ki delujejo v 
Sloveniji, 

 MZZ, skupaj z diplomatskimi 
predstavništvi v tujini, MGRT, 
SPIRIT, SPS, SIO, STO

 poslovni klubi 
 Evropska podjetniška mreža, 
 SID Banka 

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo: 

 račun za stroške kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujino

 račun(-i) za stroške prevoza (vozovnice za letalo, vlak, avtobus, službeno 
vozilo – potrjen potni nalog - med državama) 

 račun(-i) za stroške nočitev

 račun za stroške B2B (če niso vključeni v kotizacijo) 

 dokazila o plačilu računov, ki jih podjetje uveljavlja

 dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik 
prijavitelja

 fotografija, ki dokazuje udeležbo udeleženca na gospodarski delegaciji v 
tujini/B2B



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINI

Skupinske
predstavitve
slovenskega
gospodarstva

 sodelovanje na skupinskih 
predstavitvah slovenskega 
gospodarstva, ki jih organizira

 SPIRIT Slovenija na sejmih v tujini

Namen vavčerjev je spodbujanje: 

 udeležbe podjetij na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija, da 

 predstavijo svoje izdelke in storitve

 pridobijo nove poslovne kontakte in povečajo možnosti za sklepanje 
poslov 

 spoznajo svojo konkurenco ter trende v panogi

 izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje 
dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

Objava: 22. 2. 2019, spremembe 26. 4. 2019



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINI

Skupinske
predstavitve
slovenskega
gospodarstva

POSEBNA POGOJA:POSEBNA POGOJA:POSEBNA POGOJA:POSEBNA POGOJA:

 k vlogi mora prijavitelj predložiti pisno potrdilo SPIRIT Slovenija, da je vključen 
med razstavljavce  - na podlagi prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija

 udeležba na skupinski prestavitvi slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini ne 
sme biti zaključena pred oddajo vloge

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela 
skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju:

 oblikovanje sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev)

 postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba 
in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije)

 prevoz eksponatov oziroma logistika

 najmanjša spodbuda: 1.000 EUR

 največja spodbuda: 3.000,00 EUR

 sodelovanje na skupinskih 
predstavitvah slovenskega 
gospodarstva, ki jih organizira

 SPIRIT Slovenija na sejmih v tujini



VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI
VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE VAVČER ZA SKUPINSKE PREDSTAVITVE 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINISkupinske

predstavitve
slovenskega
gospodarstva

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo: 

 račun zunanjega izvajalca za postavitev in opremljanje dela skupnega 
razstavnega prostora, ki je namenjen podjetju (v okviru skupinske 
predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini)

 dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca za dela iz prejšnje alineje

 fotografije razstavnega prostora podjetja v okviru skupinske predstavitve 
slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini sodelovanje na skupinskih 

predstavitvah slovenskega 
gospodarstva, ki jih organizira

 SPIRIT Slovenija na sejmih v tujini



VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO

Vavčerji za 
digitalizacijo  digitalna strategija za digitalno preobrazbo: 5000 do 10.0000 EUR

 kibernetska varnost: 2.500 do 10.000 EUR

 digitalni marketing: 2.500 do 10.000 EUR

 usposabljanje za krepitev digitalnih kompetenc: skupinsko, individualno

 prijava izvajalcev v katalog: DIH: http://dihslovenia.si/poziv-k-
sodelovanju ... 

 digitalna strategija in akcijski načrt
 kiberneska varnost
 digitalni marketing
 usposabljanje za krepitev digitalnih 

kompetenc



VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO

Vavčerji za 
digitalizacijo  usposabljanje za krepitev digitalnih kompetenc: skupinsko, individualno

 stroški usposabljanj – izvajalci iz kataloga pri DIH Slovenija!

 1 vavčer na leto

 vsaj 20 % zaposlenih

 min: 1.000 EUR, max. 9.999,99 EUR

 največ 20.000 EUR do leta 2023

 prijava izvajalcev v katalog: DIH: http://dihslovenia.si/poziv-k-
sodelovanju ... 

 digitalna strategija in akcijski načrt
 kiberneska varnost
 digitalni marketing
 usposabljanje za krepitev digitalnih 

kompetenc



VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO

Vavčerji za 
digitalizacijo  digitalna strategija za digitalno preobrazbo:

 ocena stanja podjetja na področju digitalizacije

 načrt razvoja p- strategija digitalne preobrazbe

 ključna področja: podatkovna strategija, podpora poslovanju, digitalni 
poslovni modeli, digitalna delovna mesta, digitalna kultura, izkušnja kupca, 
industrija 4.0 – obvezno za proizvodna podjetja

 min. 1.000, maks. 9.999,99 EUR – samo 1-krat do leta 2023

 prijava izvajalcev v katalogprijava izvajalcev v katalogprijava izvajalcev v katalogprijava izvajalcev v katalog: DIH: : DIH: : DIH: : DIH: http://http://http://http://dihslovenia.si/pozivdihslovenia.si/pozivdihslovenia.si/pozivdihslovenia.si/poziv----kkkk----sodelovanjusodelovanjusodelovanjusodelovanju ... ... ... ... 

 digitalna strategija in akcijski načrt
 kiberneska varnost
 digitalni marketing
 usposabljanje za krepitev digitalnih 

kompetenc



VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO

Vavčerji za 
digitalizacijo

 kibernetska varnost – stroški zunanjega izvajalca:

 sistemski varnostni pregled + poročilo in priporočila za odpravljanje napak –
1.000 – 5.000 EUR

 vdorni (penetracijski test) + tehnično poročilo in priporočila – 1.000 –
9.999,99 EUR 

 samo 1-krat do leta 2023, za obe aktivnosti največ 9.999,99 EUR

 prijava izvajalcev v katalog: DIH: http://dihslovenia.si/poziv-k-
sodelovanju ...  digitalna strategija in akcijski načrt

 kiberneska varnost
 digitalni marketing
 usposabljanje za krepitev digitalnih 

kompetenc



VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO

Vavčerji za 
digitalizacijo

 digitalni marketing – stroški zunanjega izvajalca:

 nova spletna stran + testiranje – 500 – 1.500 EUR

 mobilna aplikacija + testiranje – 500 – 2.000 EUR 

 lastna spletna trgovina - 500 -2.500 EUR

 lastna rezervacijska platforma - 500 -2.500 EUR

 samo 1-krat za vsako aktivnost; skupaj največ 8.500 EUR

 prijava izvajalcev v katalog: DIH: http://dihslovenia.si/poziv-k-
sodelovanju ...  digitalna strategija in akcijski načrt

 kiberneska varnost
 digitalni marketing
 usposabljanje za krepitev digitalnih 

kompetenc



VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB

Statusno 
preoblikovanje 

družb

Iz:
 samostojnega podjetnika 

posameznika v kapitalsko družbo
 delniške družbe v družbo z omejeno 

odgovornostjo ali obratno
 zadruge v gospodarsko družbo ali 

obratno

Namen vavčerja je: 
 Spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju podjetij
 Kaj: v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči 
 pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev 

pridobiti po tržni ceni
 statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge na javni poziv
 Upravičeni stroški: 
 stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij
 notarski stroški
 stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja 

revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja
Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1.1.2019 in trajajo do  30.9.2023 

 Višina upravičenih stroškov: od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR 
 prijavitelj lahko po tem javnem pozivu  pridobi sredstva samo enkrat v celotnem 

obdobju  (do leta 2023)
 Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za statusno preoblikovanje 

družb v obdobju 2019-2023: 1.000.000,00 EUR

Objava: 17.05.2019



POMOČ PRI PRIPRAVI VLOGE - VAVČERJI

BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge na:

 SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČKAH (SPOT) Svetovanje  -
na voljo so podjetjem v vseh statističnih regijah

To je res super! 
Nekdo mi bo 

pomagal pripraviti 
vlogo!

• Svetovalci SPOT svetovanje pomagajo pripraviti vlogo, razložijo kaj
pomeni posamezno določilo javnega poziva, kaj je potrebno vpisati v
posamezno polje na obrazcih, ipd.

• Za pravilnost podatkov in popolnost vloge potrdi prijavitelj s podpiso
m in ostaja odgovornost prijavitelja!

NAČRTOVAN E – VAVČER 

• Sistem e – vavčer bo omogočil celotno 
prijavo in zahtevek opraviti v –e – obliki 
preko portala SPS

• Ko bo aplikacija pripravljena vas bomo prav
očasno obvestili

NAČRTOVAN E – VAVČER 

• Sistem e – vavčer bo omogočil celotno 
prijavo in zahtevek opraviti v –e – obliki 
preko portala SPS

• Ko bo aplikacija pripravljena vas bomo prav
očasno obvestili



HVALA ZA POZORNOST


