
  

Predstavitev ukrepov 

• Projekt »Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT)« - 
SPOT Global 
 

• Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-
2019«  
 

• NAPOVED Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih 
trgih - navezava na S4«  
 

 
      Tomaž Kranjec 

    Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 
 
 
 
 
 



  

Projekt 
»Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske 

poslovne točke (SPOT)« - SPOT Global 

 
 
Trajanje: 2018-2022 
Višina sredstev projekta: 11,8 mio EUR (73 % EU del, 27 % SLO del)   
Upravičenec: SPIRIT Slovenija; končni uporabniki: MSP-ji, potencialni podjetniki, tuja 
podjetja 
 

Del vladnega projekta prenove celotnega sistema VEM – oz.  
po novem SPOT           Slovenska poslovna točka 

 

SPOT Global 

SPIRIT 
SPOT Svetovanje 

SPOT Registracija 

 
Portal SPOT.gov.si 

 



  

Namen projekta:  

 
• povečanje usklajenosti (koordinacije) in kvalitete ukrepov podpornega okolja 
 
• izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja in komunikacije do 

uporabnikov 
 
• bogatitev obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje 

podjetništva 



  

Koordinacija aktivnosti  podporne mreže 

Analitika 

Vodenje, izobraževanje in promocija regijskih SPOT točk  

Nacionalni podjetniški portal 

Promocija slovenskega gospodarstva v tujini 

Management poslovnih con 

Trženje investicijskih projektov v tujini 

Podpora investitorjem pri investiranju v Sloveniji  

Izobraževanja s področja internacionalizacije 

Predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 

Povezovanje slovenskih in tujih poslovnih partnerjev 

Sklopi aktivnosti: 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

učinkovitost 
podpornega 

okolja  

nastajanje in 
delovanje 
podjetij  

mednarodna 
konkurenčnost 

MSP 

Končni cilj:  



  

Javni razpis 
»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019«  

Trajanje: 2018-2019 
Višina razpisanih sredstev: 1,7 mio EUR (nepovratni viri) 
Upravičenci: MSP-ji 
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov in največ do 250.000 EUR na vlogo 
Rok za oddajo vlog: 9.5.2018 
Izvajalec: SPIRIT za MGRT 

Namen: spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih 
podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza 



  

mednarodna 
aktivnost in izvoz  

učinkovitost nastopa 
na tujih trgih 

poslovne 
povezave 

prenos znanj 
združevanje 

kapacitet 

prenos izkušenj 
združevanje 
kompetenc 

PARTNERSTVO 

Končni cilj:  



  

Upravičeni stroški:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
kontakt:  partnerstva2018@spiritslovenia.si 

plače 

posredni stroški 

informiranje in 
komuniciranje 

zunanji izvajalci 

udeležba na sejmih  

službena potovanja 

mailto:partnerstva2018@spiritslovenia.si


  

NAPOVED 
Javni razpis 

»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - navezava na 
S4«  

Predvidena višina razpisanih sredstev: 2,7 mio EUR (nepovratni viri) 
Upravičenci: MSP-ji 
Predvidena višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov, od 600.000 do 750.000 
EUR na vlogo 
Izvajalec: SPIRIT za MGRT 
 

Namen: podpreti partnerstva, ki bodo na podlagi medsebojnega sodelovanja v okviru 
fokusnih področij Strategije pametne specializacije in v skladu s potrjenimi vsebinami 
in aktivnostmi Akcijskih načrtov SRIP, vstopali na tuje trge ali širili poslovanje na le-teh 



  

Predvidena izvedba: Partnerstva oblikovana s ciljem izvajanja aktivnosti 
v okviru ene izmed 3 ravni 
 
 
 EU raven 

Regionalna 
raven 

Globalna raven 



  

Hvala za pozornost 


