Razpisi

Na voljo več kot
170 milijonov evrov sredstev
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v prvi polovici leta
pripravljajo kopico razpisov.
Barbara Perko

10,6
milijona
evrov je na voljo v
razpisu s področja
lesarstva.
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Področje internacionalizacije, podjetništva,
konkurenčnosti in tehnologije
1. Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019
Vrednost razpisa je 1,7 milijona evrov. Namen razpisa
je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh
malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu
ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.
Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet,
prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav
spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih
podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa
na tujih trgih. Do sredstev so upravičeni MSP, skupine
podjetij/partnerstva. Razpis bo predvidoma objavljen
februarja 2018.
2. Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih
podjetij v letu 2018 - P2
Vrednost razpisa je 2,16 milijona evrov. Namen
razpisa je spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja
nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi
razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Do sredstev so
upravičena mlada inovativna MSP, ustanovljena od
1. januarja 2017. Razpis bo predvidoma objavljen v
aprilu 2018.
3. Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4
(2018-2023)
Vrednost razpisa je 2,7 milijona evrov. Namen razpisa
je spodbujanje povezovanj podjetij z namenom
nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in
drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem
in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na
SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije.
Do sredstev so upravičeni MSP, skupine podjetij/
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konzorciji/grozdi/partnerstva. Razpis bo predvidoma
objavljen v maju 2018.
4. Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav,
mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v
letu 2018
Vrednost razpisa je 0,7 milijona evrov. Namen razpisa
je podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih
poslovnih partnerjev preko B2B platform, kjer je
podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih
sogovornikov; pri izdelavi tržnih raziskav in certificiranju proizvodov in procesov. Do sredstev so upravičeni
MSP. Razpis bo predvidoma objavljen v maju 2018.
5. Javni razpis Dodeljevanje spodbud v okviru
iniciative EUREKA 2018
Vrednost razpisa je 4,8 milijona evrov. Namen razpisa
je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov, potrjenih s strani
programa EUREKA. Do sredstev so upravičeni MSP
in velika podjetja. Razpis bo predvidoma objavljen v
maju 2018.
6. Javni razpis EUROSTARS 2018
Vrednost razpisa je 1,4 milijona evrov. Namen razpisa
je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov. Program ciljno
podpira mala in srednje velika podjetja pri razvoju
novih produktov, procesov ali storitev. Do sredstev so
upravičeni MSP in velika podjetja. Razpis bo predvidoma objavljen v februarju 2018.
Področje regionalnega razvoja
1. Javni razpis Turistične kapacitete na
problemskih območjih 2018-2019
Vrednost razpisa je 6 milijonov evrov. Namen razpisa
je sofinanciranje investicij za povečano rabo obnovljivih virov energije in za doseganje večje energetske
učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s turističnimi kapacitetami. Do sredstev so upravičeni MSP s
turističnimi kapacitetami na obmejnem problemskem
območju, ki bodo izvedli investicije v obnovljive vire
energije in v energetsko učinkovitost. Razpis bo predvidoma objavljen v maju 2018.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo
v prvi polovici leta objavilo več razpisov s področja
internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in
tehnologije, regionalnega razvoja, turizma in lesarstva. Kaj bo na voljo?
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2. Javni razpis Mentorske sheme za ranljive
skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2018-2020
Vrednost razpisa je 3,15 milijona evrov. Namen razpisa
je omogočiti razvoj dejavnosti in zaposlovanja v (pred)
inkubacijski fazi socialnih podjetij v obliki mentorskega
podpornega okolja. Do sredstev so upravičena socialna
podjetja in zadruge s statusom socialnega podjetja.
Razpis bo predvidoma objavljen v maju 2018.
3. Javni razpis za podporo socialnim podjetjem v
Pomurju za leti 2018 in 2019
Vrednost razpisa je 0,2 milijona evrov. Namen
razpisa je omogočiti razvoj socialnega podjetništva
v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
ustvarjanje pogojev za nastanek novih delovnih
mest. Do sredstev so upravičena socialna podjetja iz
Pomurja. Razpis bo predvidoma objavljen v maju 2018.
4. Javno povabilo Dodatno sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu ZFO v letih 2018 in 2019
– povratna in nepovratna sredstva
Na razpisu je za leti 2018 in 2019 predvidenih 68,7 milijona evrov nepovratnih sredstev in 68,7 milijona evrov
povratnih sredstev. Namen razpisa sofinanciranje
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb
in interesov prebivalcev občine. Do sredstev so upravičene vse slovenske občine. Razpis bo predvidoma
objavljen v februarju 2018.

Področje turizma
1. Javni razpis za sofinanciranje razvoja in
promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih
destinacij v Sloveniji 2018-2019
Vrednost razpisa je 3,3 milijona evrov. Namen
razpisa je spodbujanje razvoja in krepitev promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v
Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne
promocije na tujih trgih. Do sredstev so upravičene
organizacije, ki na območju vodilne turistične destinacije izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije
turizma in imajo za to soglasje v destinaciji (soglasje
občin in predstavnikov turističnega gospodarstva).
Razpis bo predvidoma objavljen v februarju 2018.
Področje lesarstva
1. Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na
področju polproizvodov 2018-2020
Vrednost razpisa je 10,6 milijona evrov za Vzhodno
Slovenijo. Namen razpisa je spodbujanje uvajanja polizdelkov ter povezanih storitev in procesov na področju
predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji
snovni in energetski učinkovitosti. Namen je celovita
izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih
členov v gozdno-lesni verigi ter povečanje rasti MSP ter
dodane vrednosti na zaposlenega oz. nove zaposlitve.
Do sredstev so upravičena mala in srednja podjetja.
Razpis bo predvidoma objavljen v maju 2018. gg

Podrobnejše
informacije o
predstavljenih
razpisih in
o trenutno
še odprtih
razpisih, na
katere je še
možna prijava

V SEŽANI ODPRTA STACIONARNA ČRPALKA ZA TOVORNA VOZILA NA UZP
Družba Butan plin v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope oziroma programa Connecting Europe Facility (CEF) vzpostavlja mrežo polnilnih mest na utekočinjen zemeljski plin (UZP) za tovorna vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Evropska
komisarka za promet Violeta Bulc ter minister za infrastrukturo Peter Gašperšič
sta nedavno v Sežani pozdravila to pomembno pridobitev za regijo – odprtje
prve stacionarne črpalke za utekočinjen zemeljski plin (UZP) v Sloveniji. Postaji
v Sežani bosta sledili še postaji v Ljubljani in hrvaški Reki.

enim polnjenjem premagajo do 1.500 kilometrov. Cene goriva se razlikujejo med državami. Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo Nizozemsko, kjer so znižali trošarine za plin in jih dvignili pri
dizlu, da bi tako spodbudili prevozne družbe k pozitivnim spremembam. V mednarodnem podjetju
Autamarocchi, katerega ﬂota zavzema več kot 750 tovornih vozil, že imajo 20 tovornjakov na UZP, v
kratkem jih bodo pridobili še 20. Domet teh vozil je izjemen, v Italiji, kjer imajo sedež podjetja, je plin
v tovornem cestnem prometu deležen velikih spodbud in se nad uporabo navdušuje tudi Roberto
Vidoni, direktor tega podjetja za Slovenijo in Hrvaško. V Sloveniji bodo že spomladi na cestah trije
tovornjaki prevoznika Klemen transport, ki prav tako verjame v prihodnost te sodobne alternative
med pogonskimi gorivi.

Infrastruktura na voljo, potrebne spodbude za uporabnike
Prvo vozilo v lasti podjetja Autamarocchi je na polnilnici v Sežani napolnila evropska komisarka
za promet Violeta Bulc in ob tem poudarila, da UZP kot pogonsko gorivo omogo
a za okolje prijaznejši promet; še posebej za cestni tovorni promet, ki predstavlja 25,9 % emisij toplogrednih plinov v cestnem prometu.
Celoten projekt, vreden 3 milijone evrov, je polovično soﬁnanciran s strani Evropske unije. Družba Butan plin, ki bo realizirala projekt postavitve potrebne infrastrukture za razvoj UZP v Sloveniji in
na Hrvaškem, poudarja pomen ustreznega razvoja nacionalnih politik, ki bodo spodbudile prevoznike v regiji k uporabi te sodobne, okolju prijaznejše alternative v cestnem tovornem prometu.
Poleg nekaterih domačih in tujih prevoznikov predstavnikov Obrtne zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, nekaterih vplivnih hrvaških predstavnikov se je slavnostne otvoritve udeležil tudi minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, ki je poudaril, da mora biti naš skupni cilj, da
postanemo ena vodilnih držav na področju rešitev za zeleni promet.

V tujini že več kot 4.000 tovornih vozil na UZP
Poleg tega, da prinaša UZP okoljsko čistejšo pogonsko alternativo za cestni tovorni promet, manj
hrupa, nižjo porabo in ceno goriva, je pomembna prednost tudi velik domet, saj lahko ta vozila z
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