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Več kot 12 milijonov evrov  
za digitalno transformacijo
Za mala in srednja podjetja bodo na voljo sredstva za spodbujanje 
celovite digitalne transformacije. 
Barbara Perko

V prihodnjih dveh mesecih bo objavljenih več razpi-

sov, na katerih bodo podjetja lahko pridobila tako 

nepovratna kot povratna sredstva. Največ razpisov 

zajema področje podjetništva, kjer bo na voljo nekaj 

manj kot 35 milijonov evrov sredstev. Največ denarja 

bo na razpolago na razpisu za spodbujanje uvajanja 

digitalne transformacije malih in srednjih podjetij 

(MSP), in sicer 12, 3 milijona evrov. Junija bo pred-

vidoma objavljen tudi razpis za izvedbo podpornih 

storitev subjektov inovativnega okolja, na katerega 

se lahko prijavijo subjekti inovativnega okolja (SIO). 

Z nekaj več kot desetimi milijoni evrov nameravajo 

povečati število prejemnikov nefinančne podpore in 

povečati indeks podjetniške dejavnosti. 

Prihodnji mesec naj bi bil objavljen tudi razpis za 

spodbujanje procesnih izboljšav, katerega namen je 

izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih 

izboljšav in spodbuditi prehod v industrijo 4.0. 

Slovenski podjetniški sklad pa bo objavil razpis za 

usposabljanje podjetij v tujini. Namen razpisa je izbra-

nim MSP zagotoviti trimesečni program usposabljanja 

v tujini. Na ta način želijo pomagati pri hitrejši širitvi 

podjetij na globalne trge. 

Podjetja se bodo lahko prijavila tudi na razpis 

EUREKA 2019-2023, katerega cilj je podjetjem 

omogočiti pogoje, da lahko ažurno sledijo trendom na 

področju podjetniške raziskovalno-razvojne dejavno-

sti v Evropi. 

Sredstva za krepitev prepoznavnosti

Predvidoma junija bo SPIRIT objavil dva razpisa s 

področja internacionalizacije. Cilj prvega razpisa je 

okrepitev prepoznavnosti nacionalne znamke oz. 

rast podprtih podjetij preko prepoznavnih blagov-

nih znamk ter povečanje prihodkov od prodaje na 

tujih trgih. Za mala in srednja podjetja bo na voljo 

4,9 milijona evrov. Približno 2,8 milijona evrov pa 

bo za omenjena podjetja namenjenih na razpisu 

Partnerstva 2020-2022. Cilj slednjega razpisa je vzpo-

stavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. 

Mala in srednja podjetja s področja turizma in 

gostinstva na obmejnem problemskem območju in 

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo se 

bodo lahko predvidoma julija prijavila na razpis za 

spodbujanje trajnostnega razvoja turizma. Na razpisu 

bo na voljo nekaj več kot 21,4 milijona evrov. Nekaj 

manj kot 4,5 milijona evrov bo predvidoma junija na 

voljo za dvig kompetenc in promocijo vodilnih turi-

stičnih destinacij. 

Objavljena bosta dva razpisa s področja lesarstva. 

Namen prvega razpisa Spodbude za razvoj lesarstva 

na področju polproizvodov 2.0 2019-2020 je spodbuja-

nje uvajanja ali povečanje proizvodnje polproizvodov 

z namenom zapolnjevanja manjkajočih členov v 

gozdno-lesni verigi. Višina razpisanih sredstev je 10 

milijonov evrov. Na razpisu Kocles 3.0 bodo na voljo 

sredstva za razvoj kadrov v lesni industriji s poudar-

kom na trženju in digitalizaciji. gg
Podrobneje o 

napovedanih 

in trenutno 

odprtih 

razpisih, na 

katere je prijava 

še možna. 

Informacije o 
povratnih sredstvih 
so na voljo na 
spletnih straneh 
Slovenskega 
podjetniškega 
sklada, Javnega 
sklada Republike 
Slovenije za 
regionalni razvoj in 
razvoj podeželja in 
SID banke.

F
o

to
: D

e
p

o
si

tp
h

o
to

s


