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Razpisi

Ne spreglejte naslednjih 
razpisov
Na voljo so sredstva tako na področju prometne infrastrukture, 
energetike kot kmetijstva, ribištva in gozdarstva. 
Barbara Perko

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

namerava do konca leta objaviti več razpisov za 

področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Na 

področju ribištva so tako že na voljo trije javni razpisi 

iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 

za obdobje 2014-2020. 

Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registri-

rano dejavnost gojenja vodnih organizmov, se lahko 

prijavijo tudi na razpis Produktivne naložbe v okoljsko 

akvakulturo. 

Predmet tretjega razpisa so naložbe v obrate 

za predelavo rib in ribiških proizvodov, ki sledijo 

razpisanim ciljem. Upravičenci so mikro, mala in 

srednja podjetja, ki imajo ob oddaji vloge registrirano 

dejavnost predelave ali konzerviranja rib, rakov in 

mehkužcev. Pri vseh treh razpisih je minimalni znesek 

podpore 3.500 evrov na vlogo, maksimalni pa 500.000 

evrov na vlogo. Posamezen upravičenec lahko iz 

naslova tega ukrepa prejme največ 1.000.000 evrov v 

celotnem programskem obdobju 2014-2020.

Več kot 20 milijonov evrov za kmetijstvo

S področja kmetijstva je v okviru Programa razvoja 

podeželja predvidenih več razpisov. Do 15 milijonov 

evrov je predvidenih na Javnem razpisu za prila-

gajanje podnebnim spremembam, ki bo vključeval 

naložbe v namakanje, obnovo trajnih nasadov, proti-

točne mreže in rastlinjake.

Do vključno 10 milijonov evrov nepovratnih 

sredstev bo na voljo na 4. javnem razpisu za naložbe v 

predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvo-

dov za kmetije, samostojne podjetnike posameznike 

ter mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vključene 

bodo naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v 

kmetijske in tudi v nekmetijske proizvode. 

Sredstva tudi za lesarje

S področja gozdarstva bo konec leta predvidoma 

objavljen 3. javni razpis za operacijo naložbe v pred 

industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 

2018. Razpisala se bodo nepovratna sredstva za 

nakup strojev za pred industrijsko predelavo lesa. 

Upravičenci bodo gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki posamezniki, zadruge in nosilci dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah. 

Priložnosti na področju energetike in transporta

Na ministrstvu za infrastrukturo je do 7. junija še 

odprt Javni razpis za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 

do 2020. Predmet sofinanciranja so naložbe v nove 

sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire ener-

gije (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih 

spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obsto-

ječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico 

s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko 

omrežje. 

Odprta sta tudi dva razpisa v okviru Instrumenta 

za povezovanje Evrope (IPE): razpis 2017 CEF 

Transport SESAR, ki je namenjen udejanjanju projekta 

vzpostavitve enotnega evropskega zračnega pros-

tora in razpis CEF Transport Blending 2017. Slednji 

predstavlja prihodnost razpisov EU, ki naj bi v bodoče 

veliko bolj vključevali finančne inštrumente. gg

Prihajajo spodbude za vajeništvo

V okviru javnih razpisov, ki jih izvaja ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, se podjetja lahko 

vključujejo tako v javne razpise za spodbujanje 

raziskovalcev na začetku kariere kot v javne razpise, 

ki jih izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad RS, in sicer v program »Povezava 

sistema poklicnega izobraževanja z delom«. 

Praktično usposabljanje z delom že poteka, v 

letošnjem letu pa se bo program povečal, izvajati se 

bodo začele tudi spodbude za vajeništvo. 

V prihodnje naj bi 
razpisi EU veliko bolj 
vključevali finančne 
inštrumente, 
kar pomeni, da 
le del sredstev 
predstavljajo 
nepovratna 
sredstva, medtem 
ko si mora prijavitelj 
vsaj v enakem 
znesku zagotoviti 
kritje upravičenih 
stroškov. 

Podrobnejše 
informacije 
o omenjenih 

razpisih
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