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Kateri razpisi  
nas kmalu čakajo
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport smo decembra dobili prvi pregled 
razpisov za nepovratna sredstva v letih 2016/17.
Kristina Kočet Hudrap

Za raziskave in razvoj bo v prihodnjih letih skupaj na 
razpolago 461 milijonov evrov nepovratnih sredstev. 
Za investicije se ne pričakuje nepovratnih sredstev, 
temveč kredite s subvencionirano obrestno mero in 
garancijo države.  

Letošnji osnovni pogoji 
Delež sofinanciranja bo pri velikih podjetjih 25, 

srednje velikih 35 in pri malih in mikro podjetjih 
45-odstoten. Projekti morajo pokrivati celovitost 

raziskav, razvoja in inovacij. Sredstva se bodo tekom 
celotne finančne perspektive delila glede na vzhod-
no in zahodno kohezijsko regijo. 

V Sloveniji bodo merila razpisov skladna in pri-
merljiva z Obzorjem 2020.
1.  Relavanca – usmeritev v Strategijo pametne speci-

alizacije ter prispevek k operativnemu programu.
2.  Odličnost – jasnost, ustreznost ciljev, koncept, 

ambicioznost, mednarodne reference in potencial 
ter preboj.

3.  Učinek – rezultati glede na cilje javnega razpisa, 
inovacijska sposobnost, konkurenčnost, razširja-
nje rezultatov.

4.  Kakovost izvedbe – delovni načrt, kadri, naloge, 
struktura upravljanja, upravljanje s tveganji in 
inovacijami, sposobnost izvedbe.

Pri vseh razvojno raziskovalnih razpisih so upravičeni 
stroški razdeljeni na stroške plač zaposlenih, zunanjih 
izvajalcev in na pavšalno financiranje.  

Koliko denarja bo letos
Letos se za aktivnosti razvoja in raziskav pričakuje 
okoli 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Po 
evalvaciji prvega leta se pričakuje korigiran razpis, ki 
bo nadaljevanje aktivnosti iz letošnjega leta in sicer v 
višini 78 milijonov. Naknadni razpis bo podprl projek-
te za obdobje med leti 2017 do 2020. 

Podpora malim
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
letos napovedujejo naslednji sveženj ukrepov:

• Eureka (razvoj in raziskave med državami) v višini 
17,5 milijona evrov;

• dopolnjevanje razpisa SME Instrument v višini 
18,1 milijona evrov;

• podporo manjšim razvojnim projektom v višini 
16,6 milijona evrov;

• izvedbo petih pilotnih in demonstracijskih projek-
tov (12,75 milijona evrov);

• podporo strateškim partnerstvom (10,5 milijona 
evrov);

• vavčerje za mala in srednja velika podjetja (53 
milijonov evrov);

• podporo internacionalizaciji malih in srednje 
velikih podjetij (87 milijonov evrov);

• in VEM točki ter podporno okolje za start up podjetja. 

Razvoj e-storitev
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa so 
izpostavili ukrepe::
• spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij e-stori-

tev ter mobilnih aplikacij;
• aplikativne raziskave, ki predstavljajo nadgradnjo 

aplikativnih projektov ARRS;
• Mladi raziskovalci v gospodarstvu (2017 – 2020);
• razvojno infrastrukturo (skupne naložbe javno 

raziskovalnih organizacij in podjetij);
• demonstracijski center znanosti (2016 – 2017). gg

Za vavčerje za mala 
in srednje velika 

podjetja bo na voljo 
53 milijonov evrov.

Država bo 
internacionalizacijo 

malih in srednje 
velikih podjetij 

podprla s 87 milijoni 
evrov.

Prvi razpis iz Strategije pametne 
specializacije

Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport 
ter gospodarski razvoj in tehnologijo sta konec 
januarja v Uradnem listu RS (št. 6/2016) objavili 
prvi skupni razpis v okviru Strategije pametne 
specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov 
evrov. Razpis je namenjen spodbujanju raziskoval-
no-razvojnih in inovacijskih programov oziroma 
projektov konzorcijev (podjetij) za razvoj novih pro-
duktov in tehnologij na prednostnih področjih S4. 
Podpira vse aktivnosti, od industrijskih raziskav in 
eksperimentalnega razvoja do preboja na trg.




