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Skoraj 30 milijonov evrov  
za MSP
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma do 
konca decembra objavilo dva razpisa, na katerih bo na voljo slabih 30 
milijonov evrov.
Barbara Perko

V okviru Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj 

in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« je name-

njenih 5.554.701,04 evra. Sredstva so namenjena 

spodbujanju uvajanja novih ali dvigu zahtevnosti 

izdelkov, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti 

dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, spodbujanju 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 

ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe 

virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno 

gospodarstvo.

Do sredstev so upravičena mala in srednja 

podjetja. Sredstva so namenjena za stroške nakupa 

opredmetenih osnovnih sredstev, kot je nakup nove 

opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb, do višine 

80 odstotkov celotnih upravičenih stroškov operacije. 

Med upravičene stroške se štejejo tudi stroški nakupa 

neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehno-

logije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih 

znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega 

znanja) v višini do 20 odstotkov vrednosti celotnih 

upravičenih stroškov operacije ter stroški plač novo 

zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo zače-

tne investicije). 

S sredstvi do znanja in kompetenc

Predvidoma decembra je načrtovana objava razpisa 

Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spod-

bud malih vrednosti za MSP 2019-2023. Na voljo bo 

23.720.000 evrov. Z operacijo se bodo zagotovile 

enostavne spodbude manjših vrednosti do 10.000 

evrov, s katerimi bodo MSP pridobila znanje in 

kompetence, ki jim bodo omogočili hitrejšo rast 

in razvoj: digitalni in vsebinski marketing, prenos 

lastništva, zaščita intelektualne lastnine, certifikati 

kakovosti, internacionalizacija (tržne raziskave, 

izhodne delegacije …), varstvo osebnih podatkov, 

tehnologija veriženja podatkovnih blokov.

Do sredstev so upravičena mala in srednja 

podjetja, ki lahko sredstva porabijo za subvencije 

za stroške zunanjih izvajalcev, plače in materialne 

stroške. Skladno z Zakonom o podpornem okolju za 

podjetništvo (ZPOP-1) je maksimalna vrednost sofi-

nanciranja do 10.000 evrov na podjetje. gg

Tiska
no na

 pa
pirju Viprint, 80 g, pa

pirnice VIPAP
 VID

EM
 KRŠKO

, d
. d

.

F
o

to
: D

e
p

o
si

tp
h

o
to

s

POPRAVEK

V lestvici »Seznam zavarovalnih subjektov na slovenskem zavarovalnem trgu leta 2017«, ki je bil objavljen v 

novemberskem Glasu gospodarstva na strani 68, smo napačno navedli, da so v njej navedeni vsi zavarovalni 

subjekti, ki so aktivni na slovenskem zavarovalniškem trgu. Navedeni so le podatki za posamezne članice SZZ, 

po podatkih Statističnega zavarovalniškega biltena 2018. Zavarovalni subjekti so tako širši pojem, saj obse-

gajo tudi ostale zavarovalne družbe in zavarovalne družbe iz držav članic EU, ki opravljajo zavarovalne posle v 

Sloveniji neposredno. Za napačno navedbo se opravičujemo.
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