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NEPOVRATNA SREDSTVA: 
 
 
Digitalizacija in digitalna transformacija MSP 

• višina razpisanih sredstev 30 milijonov evrov 
• Upravičenci: MSP 
• Namen: Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo 

digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih 
kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne 
preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega v podprtih podjetjih. 

• Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa 
neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in 
povračil stroškov v zvezi z delom, posredni strošek. 

• Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021 
 
 
COVID-19 - Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021 

• višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov 
• Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu 
• Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic 

epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v 
gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo 
prizadete dele slovenske turistične ponudbe 

• Upravičeni stroški: obratovalni stroški, nastali v obdobju od 12.3.2020 do 31.5.2020, ki 
se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, vendar največ 9.999,00 EUR 

• Izvajalec in predvidena objava: Spirit Slovenija, marec 2021 
 
 
Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2021 

• višina razpisanih sredstev 2 milijonov evrov 
• Upravičenci: mikro in mala inovativna mlada podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., 

zadruge) 
• Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih 

start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, 
procesov in storitev 

• Upravičeni stroški: Stroški vezani na izvedbo operacije 
• Izvajalec in predvidena objava: marec 2021 

 
 
Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih  2021-2022 

• višina razpisanih sredstev 3 milijonov evrov 
• Upravičenci: socialna podjetja 
• Namen: sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in 

profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva 
oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov 

• Upravičeni stroški: stroški gradnje, opreme, obveščanja in informiranja, stroški zunanjih 
izvajalcev 

• Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021 



 Napovedane spodbude za leto 2021 – za podjetja  

 

2 
 

2 

 
Socialna podjetja  - krepitev podpornega okolja za socialna podjetja 

• višina razpisanih sredstev 0,4 milijonov evrov 
• Upravičenci: subjekti podpornega okolja 
• Namen: vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja - profesionalizacija 

obstoječih podpornih okolij 
• Upravičeni stroški: Stroški plač, zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, 

pavšalni stroški in stroški opreme ter neopredmetenih sredstev 
• Izvajalec in predvidena objava: MGRT, marec 2021 

 
 

Podpora socialnim podjetjem MSP 
• višina razpisanih sredstev 1 milijonov evrov 
• Upravičenci: socialna podjetja 
• Namen: omogočitev prehoda k digitalnemu poslovanju socialnim podjetjem z namenom 

zagotavljanja storitev in poslovanja na daljavo ter zmanjšanja obremenitve okolja. 
• Upravičeni stroški: SSE za digitalizacijo 
• Izvajalec in predvidena objava: MGRT, december 2021 

 
 
Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva 

• višina razpisanih sredstev 0,6 milijonov evrov 
• Upravičenci: MSP 
• Namen: omogočiti podjetjem pridobitev znanj in kompetenc na relevantnih področjih za 

hitrejši razvoj lesno predelovalne panoge 
• Upravičeni stroški: stroški plač 
• Izvajalec in predvidena objava: MGRT, april 2021 

 
 
Vavčer za raziskovalce 

• višina razpisanih sredstev 7 milijonov evrov 
• Upravičenci: vsa podjetja 
• Namen: zagotavljanje sredstev podjetjem za ohranjanje zaposlitev raziskovalnega kadra 
• Upravičeni stroški: stroški plač 
• Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, september 2021 

 
 

Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 – 
2023 Spodbude malih vrednosti MSP (vavčerji) 

• višina razpisanih sredstev 12 milijonov evrov 
• Upravičenci: MSP 
• Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta 

način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri 
pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne 
verige vrednosti na različnih nivojih 

• Upravičeni stroški: upravičeni stroški vavčerjev za vsa vsebinska področja so določeni v 
posameznem javnem pozivu 

• Izvajalec in predvidena objava: SPS, november 2021 
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POVRATNA SREDSTVA: 
 
 
PS1- krožno gospodarstvo 

• Predvidena višina razpisanih sredstev: 40 milijonov evrov 
• Upravičenci: v usklajevanju. 
• Upravičeni stroški: v usklajevanju. 
• Namen: naložba v nova opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva. 
• Izvajalec in predvidena objava: SID banka, prva polovica 2021. 

 
 

P1 plus 2020 - garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v vrednosti 
30 milijonov evrov 

• višina celotnega garancijskega potenciala v vrednosti: 100 milijonov evrov 
• Namen: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
• Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna 

podjetja) 
• Upravičeni stroški: investicije, obratna sredstva v obdobju 1.1.2021 do 31.12.2022 

o Obrestna mera: zelo ugodna (še v usklajevanju) 
o Ročnost:do 10 let 
o Moratorij: do 24 mesecev 

• Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021 
 
 
Povečanje namenskega premoženja, brezobrestna posojila (90 milijonov evrov) 

• Namen: brezobrestna likvidnostna posojila za MSP vključno s turističnimi agencijami. 
• Upravičenci: mikro, mala, srednja velika podjetja (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna 

podjetja, tudi turistične agencije) 
• Upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva v obdobju 4 mesecev pred oddajo vloge 

na SPS, do največ 8 mesecev po odobritvi kredita. 
o Ročnost: do 5 let 
o Moratorij: do 6 mesecev 
o Zavarovanje: menice in/ali pogodba v notarskem zapisu in ali osebno poroštvo 
o Brez stroškov odobritve 

• Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021 
 
 

Posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države (200 milijonov evrov) SID banka 
• Namen: 

o ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR 
o višina jamstvenega sklada v vrednosti 100 mio EUR 

• Podrobnosti: v usklajevanju. 
 
 


