
 

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis  

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni 

in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 
 

NAMEN 

JAVNEGA 

RAZPISA 

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, 

majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne 

transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite 

rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih 

vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično 

povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

 

Javni razpis s podporo podjetjem pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja 

prispeva k cilju sistematičnega delovanja v smeri izboljševanja snovne in energetske 

učinkovitosti, učinkovite rabe virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 

gospodarstvu prispeva k zelenemu prehodu, zelenim znanjem in spretnostim, 

zelenim delovnim mestom in izboljševanju konkurenčnosti, posledično pa tudi k 

povečevanju možnosti/verjetnosti za stabilno in dolgoročno poslovanje podjetij 

oziroma verig vrednosti na ključnih področjih, na katerih ima Slovenija primerjalno 

prednost. 

CILJ JAVNEGA 

RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih 

podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v 

proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju. 

 

Z javnim razpisom bodo opolnomočili podjetja, da bodo skozi procese poslovanja 

sprejemala take poslovne odločitve, ki bodo bistveno prispevale k zniževanju 

negativnih vplivov na podnebje in okolje, tako na strateškem kot na operativnem 

nivoju procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev ter tako prispevala k: 

- razogljičenju Slovenije skozi prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 

- zelenemu prehodu skladno s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da 

se ne škoduje bistveno«. 

PREDMET 

JAVNEGA 

RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji 

TKT (FAZA A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali 

organizacijsko inovacijo (FAZA B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese 

kreiranja vrednosti produktov in storitev. 

 

Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine izvaja prilagojeno v dveh sklopih: 

- SKLOP I, namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je 

predvidena podpora za 120 projektov podjetij. 

- SKLOP II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 

1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80 

projektov podjetij. 

SKLOP I: 

➢ FAZA A 



FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v 

posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno storitev 

ekspertnega svetovanja. 

V sklopu Akademije TKT bo vsako posamezno podjetje pod vodstvom dodeljenega 

zunanjega strokovnjaka/eksperta pripravilo: 

- dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja, 

- trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter 

- predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju 

trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na 

področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v 

nadaljevanju lahko prijavilo v FAZO B. 

➢ FAZA B 

Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B, 

kjer lahko prejme finančno podporo oz. sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti 

v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR v skladu z opredeljenimi 

upravičenimi stroški sofinanciranja. 

 

SKLOP II: 

V okviru SKLOPA II je predmet javnega razpisa podpora podjetjem v dveh fazah, kot 

je navedeno v nadaljevanju: 

➢ FAZA A 

FAZA A zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v 

posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno storitev 

ekspertnega svetovanja. 

V sklopu Akademije TKT bo vsako posamezno podjetje pod vodstvom dodeljenega 

zunanjega strokovnjaka/eksperta pripravilo: 

- dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja ali 

- trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter  

- predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju 

trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na 

področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v 

nadaljevanju lahko prijavilo v FAZO B. 

➢ FAZA B 

Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B, 

kjer lahko prejme finančno podporo oz. sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti 

v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi 

upravičenimi stroški sofinanciranja. 

 

UPRAVIČENI 

PRIJAVITELJI 

 

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so 
opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v 
Republiki Sloveniji, in sodijo med mikro, mala in srednja podjetja (vključno z 
zagonskimi podjetji). 
 

POSEBNI 

POGOJI 

Posebni pogoji za FAZO A: 
- Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na SKLOP I tega javnega razpisa, potem 

mora le-ta na zadnji dan preteklega meseca pred datumom oddaje vloge 
na ta javni razpis zaposlovati najmanj 20 oseb. 

- Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na SKLOP II tega javnega razpisa, potem 
mora le-ta na zadnji dan preteklega meseca pred datumom oddaje vloge 
na ta javni razpis zaposlovati najmanj 1 osebo in največ 19 oseb. 

- Pri podprtih aktivnostih se mora upoštevati okoljsko načelo »ne škoduj 
bistveno« (t.i. DNSH oz. Do No Significant Harm). 

- Podprte aktivnosti se ne smejo nanašati na dejavnosti in naprave v okviru 
sistema za trgovanje z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta 



          

   
 

CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih meril, določenih za brezplačno 
dodelitev, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/4472. 

 
Posebni pogoji za FAZO B: 

- Prijavitelj je uspešno zaključil in izpolnil vse obveznosti v FAZI A ter prejel 
od agencije evalvacijski list, s katerim se potrjuje uspešen zaključek FAZE A. 

- Predvideni čas trajanja izvedbe izvedbenega projekta ne sme biti daljši od 7 
mesecev. 

- Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na SKLOP I tega javnega razpisa, potem 
mora načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov izvedbenega 
projekta znašati med vključno 40.000,00 EUR in vključno 90.000,00 EUR. 

- Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na SKLOP II tega javnega razpisa, potem 
mora načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov izvedbenega 
projekta znašati med vključno 10.000,00 EUR in vključno 40.000,00 EUR. 

 

OKVIRNA VIŠINA 

SREDSTEV  

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega 

razpisa, je do 17.972.400,00 EUR: 

 

SKLOP I: 14.972.400,00 EUR od tega 

- 4.172.400,00 EUR za FAZO A 

- 10.800.000,00 EUR za FAZO B 

 

SKLOP II: 3.000.000,00 EUR od tega 

- 1.000.000,00 za FAZO A 

- 2.000.000,00 za FAZO B 

 

 

UPRAVIČENI 

STROŠKI IN 

DELEŽ 

SOFINANIRANJA 

Upravičeni stroški so:  

FAZA A 

Sklop Shema 

pomoči 

Vrsta upravičenih 

stroškov 

Intenzivnost 

pomoči 

Maksimalen 

znesek pomoči 

na upravičenca 

 

SKLOP I shema de 

minimis 

Stroški storitev zunanjih 

izvajalcev: svetovalne 

storitve 

(v obliki storitve in ne v 

obliki nakazila 

subvencije) 

100 % do 34.770,00 

EUR 

SKLOP II shema de 

minimis 

Stroški storitev zunanjih 

izvajalcev: svetovalne 

storitve  

(v obliki storitve in ne v 

obliki nakazila 

subvencije)  

100 % do 18.300,00 

EUR 

 

FAZA B 

Sklop Shema 

pomoči 

Vrsta upravičenih stroškov Intenzivnost 

pomoči 

Maksimalen 

znesek pomoči 

na upravičenca 

 

SKLOP I 

in 

SKLOP II 

shema de 

minimis 

Stroški investicij v 

opredmetena in 

neopredmetena osnovna 

do 70 % ne sme 

presegati 50 % 

od celotnega 



sredstva: nakup opreme zneska 

sofinanciranja 

stroškov  

SKLOP I 

in 

SKLOP II 

I 

shema 

državne 

pomoči 

RRI  

 

Stroški osebja (raziskovalci, 

strokovni in tehnični sodelavci) 

v obsegu zaposlitve na 

aktivnostih, ki se izvajajo 

neposredno za potrebe 

izvedbe procesne in/ali 

organizacijske inovacije 

do 50 %  

SKLOP I 

in 

SKLOP II 

I 

shema 

državne 

pomoči 

RRI  

 

Stroški instrumentov, opreme, 

objektov in zemljišč v obsegu 

ter za obdobje uporabe v 

projektu za potrebe izvedbe 

procesne in/ali organizacijske 

inovacije 

do 50 %  

SKLOP I 

in 

SKLOP II 

I 

shema 

državne 

pomoči 

RRI  

 

Stroški pogodbenih raziskav, 

znanj in patentov, ki so bili 

kupljeni ali je bilo zanje 

pridobljeno licenčno 

dovoljenje od zunanjih virov 

na podlagi pogojev strogo 

poslovnega odnosa, za 

potrebe izvedbe procesne 

in/ali organizacijske inovacije 

do 50 %  

SKLOP I 

in 

SKLOP II 

I 

shema 

državne 

pomoči 

RRI  

 

Posredni stroški v okviru 

dodatnih režijskih stroškov in 

drugih stroškov poslovanja 

do 50 % v višini 15 % 

upravičenih 

neposrednih 

stroškov 

osebja, ki dela 

na projektu. 

SKLOP I 

in 

SKLOP II 

I 

shema 

državne 

pomoči 

MSP 

Stroški svetovalnih storitev, ki 

jih zagotovijo zunanji 

svetovalci 

do 50 % ne sme 

presegati 20 % 

od celotnega 

zneska 

sofinanciranja 

stroškov 

izvedbenega 

projekta 
 

ROKI ZA 

ODDAJO  

Roki za oddajo vlog so: 

 

za FAZO A – SKLOP I za FAZO A – SKLOP II 

- 1. rok: 15. 9. 2022  

- 2. rok: 16. 1. 2023  

- 3. rok: 15. 6. 2023  

- 4. rok: 15. 11. 2023  

- 5. rok: 15. 3. 2024  

 

- 1. rok: 15. 11. 2022  

- 2. rok: 15. 4. 2023  

- 3. rok: 15. 9. 2023  

- 4. rok: 15. 1. 2024  

- 5. rok: 15. 4. 2024  

 

 

Roki za oddajo vlog za FAZO B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od 

datuma zaključka FAZE A in so natančno opredeljeni v pogodbi za FAZO A pri vsakem 

od prejemnikov. 

 

  


