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Neposredna potrditev operacije » Spodbujanje 
razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje 
vključevanje v globalne verige vrednosti«  
 
Potrditev: februar 2018 
Trajanje: 2018-2022 
Višina sredstev projekta: 8.916.327,56 EUR (nepovratni viri) 
Upravičenec: SPIRIT Slovenija; končni upravičenci: MSP-ji 
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov subvencije 
Max vrednost subvencije na podjetje: 100.000,00 EUR 
 
Namen: podpreti mala in srednja podjetja (z več kot 20 zaposlenimi), ki 
želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne 
strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano 
vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih 
produktov in storitev na trgu kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove 
izvozne trge ter vključevanju v globalne verige vrednosti. 
 
 



Neposredna potrditev operacije » Spodbujanje 
razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje 
vključevanje v globalne verige vrednosti«  
 
 
 

Faza 1 
• Izbor ključnih ekspertov 

Faza 2 
• Izborni proces podjetij 

Faza 3 

• Priprava trajnostnih strategij in 
implementacijskih projektov 

Faza 4 

• Sofinanciranje izvedbe trajnostnih 
strategij in implementacijskih projektov 

Faza 5 
• Evalvacije 

Kazalci 
uspešnosti 

Okoljska 
uspešnost 

Družbena 
uspešnost 

Ekonomska 
uspešnost 

Finančna 
uspešnost 



»Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega 
poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018« 
 
Objava: september 2017 
Trajanje: 2017-2018 
Višina dodeljenih sredstev: 2.492.365,54 EUR (nepovratni viri) 
Upravičenci: MSP, podprtih 97 MSP  
Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali 
nadgradnjo elektronskega poslovanja)  
Višina sofinanciranja: do vključno 70 % upravičenih stroškov  
 
Cilj razpisa: z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti 
MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo 
mednarodno konkurenčnost. 
 
Aktivnosti:  
1) elektronska izmenjava med partnerji 
2) digitalizacija nastopov na sejmih 
3) spletne strani za tuje trge 
4) spletne trgovine 
5) produktno-prodajni video 
6) krepitev kompetenc – usposabljanja 



Priprava novega javnega razpisa za 
digitalizacijo MSP v obdobju 2019-2022 
 
Objava: predvidoma konec leta 2018 
Trajanje: 2019-2022 
Višina razpisanih sredstev: 9.450.000,00 EUR (nepovratni viri) 
Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v 
zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja)  
Upravičenci: MSP 
Cilj razpisa: podpreti 315 MSP 
Max vrednost financiranja na MSP: 30.000,00 EUR 
 



Uvrstitev Slovenije na indeksu digitalnega 
gospodarstva in družbe (DESI) v letu 2017 
 

Vir: Evropska komisija, 2017 



Hvala za pozornost! 
 


