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Financiranje MSP

Sredstva  
za več kot 1500 projektov MSP
Slovenski podjetniški sklad in Slovenska izvozna in razvojna banka sta 
lani podprla več kot 1500 projektov malih in srednjih podjetij. Sledijo novi 
razpisi.
Barbara Perko

Lani je Slovenski podjetniški sklad v okviru spodbuja-

nja malih in srednjih podjetij z dolžniškimi viri podprl 

več kot 700 projektov. Na javnih razpisih za dodelje-

vanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere 

je bilo podprtih 477 projektov z garancijami v višini 

89,82 milijona evrov za ugodne bančne kredite v višini 

134,55 milijona evrov (za 190,57 milijona investicij). 

Slovenski podjetniški sklad je podprl tudi 236 

projektov v skupni višini 5,5 milijona evrov na javnem 

razpisu za dodeljevanje mikrokreditov za mikro in 

mala podjetja v višini 25 tisoč evrov. 

Kredite so dodeljevali tudi prek SID banke. Do 

konca leta je za spodbujanje tehnološko-razvojnih 

projektov SID banka odobrila 28 vlog. Sklad je črpan 

v višini 119,4 milijona evrov. Lani sta bila za MSP 

odobrena dva kredita v skupni višini 5 milijonov evrov. 

Podeljena so bila tudi sredstva iz v letu 2013 

vzpostavljenega posojilnega sklada za spodbujanje 

razvoja malih in srednje velikih podjetij. Lani je tako 

bilo odobrenih 269 kreditov v skupni vrednosti 56,2 

milijona evrov. 

Lani je bilo sklenjenih tudi 31 pogodb v vrednosti 

49,8 milijona evrov za spodbujanje naložb, poslova-

nja in kapitalskega utrjevanja MSP. Posojilni sklad je 

namenjen financiranju podkapitaliziranih MSP. 

Nove priložnosti za MSP

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 

v tem mesecu za MSP pripravljajo razpise s področja 

regionalnega razvoja, turizma, lesarstva ter interna-

cionalizacije, podjetništva in tehnologije. 1,5 milijona 

evrov je namenjenih sofinanciranju individualnih 

nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 

v letu 2017. Maksimalna vrednost sofinanciranja je 

8.000 evrov na podjetje. 

Višina razpisanih sredstev na razpisu 

Sofinanciranje večjih začetnih investicij na 

problemskih območjih je 3 milijone evrov. Sredstva 

so namenjena sofinanciranju večjih investicij v (ne)

opredmetena osnovna sredstva na območju Pokolpja, 

Posavja (Hrastnik, Radeče) in Maribora s širšo okolico. 

MSP-ji in samostojni podjetniki se lahko prijavijo 

tudi na razpis za spodbujanje izvedbe aktivnosti 

za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih 

proizvodov in storitev. Cilj teh dejavnosti je okrepiti 

konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in 

ravneh slovenskega turizma. 

Pet milijonov evrov je na voljo za spodbude za MSP 

za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0. 

MSP-ji, ki bodo uspešni na razpisu, bodo pridobili 

od 50 tisoč evrov pa vse do 500 tisoč evrov sredstev. 

Namen razpisa je spodbujanje uvajanja izdelkov, 

storitev in procesov na področju predelave lesa, kar bi 

pomenilo tudi rast MSP. gg

Trenutno odprti 

razpisi MGRT
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Trenutno odprti javni razpisi za MSP, na katere je prijava še možna

do 19. 5. 2017: Javni razpis Sofinanciranje začetnih investicij 

podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin 

Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018; višina razpi-

sanih sredstev 1,2 mio €, višina sofinanciranja: mikro in mala 

podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %; upravi-

čenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo; objava 24. 3. 2017 na povezavi 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpi-

si/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1108 .

do 10. 6. 2017: Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2017: 

povratna sredstva, višina razpisanih sredstev 5 mio €; maksi-

malna vrednost sofinanciranja: 25.000 €; upravičenci: mikro 

in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, 

zadruge); višina sofinanciranja: do 85 %, maksimalna vrednost 

25.000 €; objavljen 17. 2. 2017, objava na povezavi: http://www.

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

do 12. 6. 2017 (samo v primeru razpoložljivih sredstev): 

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na 

mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017; višina 

razpisanih sredstev: 0,5 mio €; višina sofinanciranja: do 60 %; 

maksimalna vrednost sofinanciranja: min. 3.000 EUR/podjetje, 

max. 8.000 EUR/podjetje; upravičenci: MSP; višina razpisanih 

sredstev 0,5 mio €;  objavljen 27. 2. 2017, objava na povezavi: 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpi-

si/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1105;  

do 14. 9. 2017: javni razpis EUROSTARS: nepovratna sredstva, 

višina razpisanih sredstev 0,6 mio EUR;  višina sofinanciranja: do 

50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika; upravi-

čenci: MSP in velika podjetja; cilj razpisa: zagotoviti financiranje 

za tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj s 

poudarkom na MSP; objavljen 24. 2. 2017, objava na povezavi: 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpi-

si/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1104.

do 15. 10. 2017: Garancije za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere P1-2017: povratna sredstva, višina razpisanih 

sredstev: 84 mio EUR, maksimalna vrednost sofinancira-

nja: razvojne garancije do 1.250.000 EUR, mikrogarancije 

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

za srednje velika; upravičenci: MSP, samostojni podjetniki, 

zadruge, zavodi, posamezniki, socialna podjetja. Objavljen 20.1. 

2017, objava na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/sl/

razpisi?view=tender&id=53 

do konca leta oz. do porabe sredstev (predvidena odpiranja 

v letu 2017 30. 5. in 3. 7.): Javni razpis Spodbujanje uvajanja in 

implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve; 

višina razpisanih sredstev 49.000 €; višina sofinanciranja: do 

100 % upravičenih stroškov; maksimalna vrednost sofinanci-

ranja: 7.000 €; upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in 

drugi subjekti javnega in zasebnega prava s področja turizma; 

objavljen 14. 4. 2017.

Strokovnost,

zaupanje,

partnerstvo.

Panteon Group® je eden izmed vodilnih 

ponudnikov elektronskega poslovanja 

B2B v regiji, ki s svojim lastnim omrež-

jem Panteon.net®, celovitimi rešitvami in 

storitvami podpira poslovne procese na 

področju trgovine, logistike, proiz-

vodnje, državne uprave in bančništva. 

Storitve in rešitve so razvite za različne 

velikosti uporabnikov, od multinacionalk, 

do enoosebnih družb, ki poslujejo v loka-

lnem ali mednarodnem okolju.  Panteon 

Group® je član skupine Editel, aktivno 

sodeluje z GS1, globalno organizacijo za 

standardizacijo elektronskega poslovan-

ja in posluje v skladu z ISO 27001.


