Aktualni odprti razpisi

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Datum

5. JAVNI RAZPIS URL RS
68/19
ZA PODUKREP
19.3 PRIPRAVA IN
IZVAJANJE
DEJAVNOSTI
SODELOVANJA
LOKALNE AKCIJSKE
SKUPINE

Status

odprti

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

V skladu s prvim odstavkom 34.
člena ter drugim odstavkom 58.
člena
Uredbe
CLLD
so
upravičenci do podpore LAS ter
člani LAS. Kadar so upravičenci
člani LAS, mora biti upravičenec
tudi LAS.

Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
podukrepa 19.3 »Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine« (v
nadaljnjem besedilu: podukrep) za
sofinanciranje stroškov lokalnih
akcijskih skupin (v nadaljnjem
besedilu: LAS), ki nastanejo pri
izvajanju posameznih operacij
sodelovanja LAS, tako znotraj države
(sodelovanje med LAS) kot z območji
v različnih državah članicah Evropske
unije ali z območji v tretjih državah
(transnacionalno sodelovanje).

Višina razpisanih sredstev
je 3.100.000,00 EUR

Spodbujanje naložb podjetij v
raziskave in inovacije ter
vzpostavljanje povezav in sinergij
med podjetji, centri za raziskave in
razvoj ter visokošolskim
izobraževalnim sektorjem, zlasti s
spodbujanjem naložb na področju
razvoja izdelkov in storitev, prenosa
tehnologij, socialnih in ekoloških
inovacij, aplikacij javnih storitev,
spodbujanjem povpraševanja,
mreženja, grozdov in odprtih inovacij
prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in
uporabnih raziskav, pilotnih linij,
ukrepov za zgodnje ovrednotenje
izdelkov, naprednih proizvodnih
zmogljivosti in prve proizvodnje
zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter
razširjanje tehnologij za splošno
rabo.

10.490.783,75 EUR,

Rok za oddajo

Rok za oddajo je
28.2.2020

Dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom
so na voljo na INFO točki
Agencije Republike
Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000
Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92,
Fax.: 01 478 92 06,
E-mail: aktrp@gov.si

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/

Ministrstvo za
gospodarski
razvoj in
tehnologijo

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR
OPERACIJ
»PODPORA
STRATEŠKIM
RAZVOJNO
INOVACIJSKIM
PARTNERSTVOM
(SRIP) NA
PRIORITETNIH
PODROČJIH
PAMETNE
SPECIALIZACIJE«

URL RS
64/16

14.10.2016

odprti

Datum odpiranja
vlog na tretjo fazo
javnega razpisa je
14. 2. 2020
(spremenjeni
datum)

Upravičeni prejemniki sredstev
javnega razpisa, ki so upravljavci
inovacijskega grozda, so skladno
s 3. členom Zakona o
podpornem okolju za
podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13
in 17/15) pravne ali fizične
osebe, ki se ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo, ne
glede na njihovo pravno obliko,
s sedežem v Republiki Sloveniji.
Upravičeno je tudi podjetje, s
sedežem v katerikoli drugi
državi članici Evropske unije, ki
ima najkasneje ob plačilu
pomoči poslovni naslov
podružnice v Republiki Sloveniji,
kar bo dokazoval z vpisom v
davčni register skladno z
Zakonom o finančni upravi

Dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom so na voljo po
elektronskem naslovu
srip.mgrt@gov.si. Odgovore na
pogosta vprašanja bo
ministrstvo objavilo na
omenjenih spletnih straneh

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016064.pdf#!/r2016064-pdf

MGRT

SPS

SEMENSKI
KAPITAL – SOINVESTIRANJE Z
ZASEBNIMI
INVESTITORJI (SISK 2019

Ur.l.RS, 2.8.2019,
št.
48/201 20.9.19
9,

Rok za
predložitev vlog
na Sklad v letu
2020 so:

57/201
9

31.3.2020,
30.6.2020,
30.9.2020 in
31.12.2020

mikro in mala podjetja, so
organizirana kot gospodarske
družbe v obliki družbe z
omejeno odgovornostjo, so
pridobila investicijo
neodvisnega zasebnega
investitorja, ki ustreza
pogojem za neodvisnega
zasebnega investitorja po tem
razpisu, imajo vsaj 1
zaposlenega družbenika polni
delovni čas,

Predmet produkta je semenski
kapital so-investiranje z
zasebnimi investitorji za hitro
rastoča inovativna podjetja v
njihovih začetnih fazah razvoja.

1.250.000,00 EUR,

Namen in cilj javnega poziva je
spodbuditi ciljne skupine iz točke 4
tega javnega poziva k statusnemu
preoblikovanju: - samostojnega
podjetnika
posameznika
v
kapitalsko družbo, - delniške
družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali
obratno, z namenom pozitivnega
vpliva na možnosti povečanja
njihove konkurenčnosti, dodane
vrednosti oz. prihodkov od
prodaje.

1.000.000,00 EUR

Predmet javnega poziva je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov
priprave
digitalne
strategije, kar zajema naslednje
aktivnosti: oceno stanja na
področju digitalizacije, - pripravo
načrta
razvoja
digitalnih
zmožnosti podjetja in - pripravo
strategije podjetja za digitalno
transformacijo, ki bo zajemala

2.000.000,00 EUR,

Vse ostale informacije dobite
na telefonskih številkah ter epošti: - (02) 234 12 61 Nina
Urbanič in
nina.urbanic@podjetniskiskla
d.si. - (02) 234 12 41 Rok
Huber in
rok.huber@podjetniskisklad.s
i,

so starejša od šest (6)
mesecev in mlajša od pet let,
ustvarjajo prihodke iz
dejavnosti, imajo sedež v
Republiki Sloveniji
https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2019/SI-SK/20.09.spremembe/Javni-razpis-So-investiranje-2019-002.pdf

MGRT

SPS

VAV-11 - VAVČER
ZA STATUSNO
PREOBLIKOVANJE
DRUŽB

UR. L.
RS, ŠT.
32/2019,

17.5.19,
6.9.19

SKRAJNI ROK ZA
ODDAJO VLOG JE
31.3.2023

54/19

mikro, mala in srednje velika
podjetja
s
sedežem
v
Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki ali zadruge (v
nadaljevanju: MSP

Dodatne informacije v zvezi s
pripravo vlog in pojasnila k
pozivni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si.

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/STATUSNO_PREOBLIKOVANJE/06.09/JP_statusno_preoblikovanje-istopis-04092019.pdf

MGRT

SPS

VAV-9 - VAVČER
ZA PRIPRAVO
DIGITALNE
STRATEGIJE

UR. L.
RS, ŠT.
22/2019,
54/19

5.4.19,,
6.9.19

SKRAJNI ROK ZA
ODDAJO VLOG JE
31.3.2023

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja
s
sedežem
v
Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki ali zadruge

kupca (Customer eXpe
in digitalne rešitve za podporo

Za brezplačne informacije in
pomoč pri pripravi vloge so
prijaviteljem na voljo
svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT)
Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 lokacij SPOT
Svetovanje so na voljo na
spletni strani:
http://evem.gov.si/info/spottocke-in-notarji/seznam-tock-

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

spot-svetovanje-spiritslovenija/
Strategija razvoja digitalnih kadrov
Strategija

razvoja

digitalne

Industrija 4.0. (to področje je
obvezno področje samo za
proizvodna podjetja, ne pa tudi za
storitvena
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/06.09/16.091.-JP---Digitalna-strategija_31.8.2019-003.pdf

MGRT

VAV-3 - VAVČER

URL.

22.2.19,

ZA TRŽNE

19/19,

15.3.2019,

RAZISKAVE TUJIH

SKRAJNI ROK ZA
ODDAJO VLOG JE
31.3.2023

16/19

TRGOV

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja
s
sedežem
v
Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki ali zadruge

Predmet javnega poziva je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov tržnih raziskav, pri čemer
se kot tržna raziskava po tem
javnem pozivu šteje proces
sistematičnega
zbiranja
in
obdelave podatkov o tujem trgu in
konkurenci na tujem trgu, ki so
pridobljeni pretežno iz primarnih
virov podatkov (ankete, intervjuji,
opazovalne
študije,
metoda
fokusnih skupin ipd.) s ciljem: identifikacije in ocene novih
tržnih/izdelčnih
priložnosti
prijavitelja, - ocene ustreznosti
izdelkov ali storitev prijavitelja za
potrebe tujega trga, - priprave
načrta za prilagoditev izdelkov ali
storitev
prijavitelja
potrebam
tujega
trga,
identifikacije
ustreznih
prodajnih
kanalov
prijavitelja na tujem trgu. Rezultat
izvedene tržne raziskave je
strukturiran prikaz podatkov o
tujem trgu in konkurenci na tem
trgu.

2.000.000,00 EUR
Za brezplačne informacije in
pomoč pri pripravi vloge so
prijaviteljem na voljo
svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT)
Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 lokacij SPOT
Svetovanje so na voljo na
spletni strani:
http://evem.gov.si/info/spottocke-in-notarji/seznam-tockspot-svetovanje-spiritslovenija/

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/TRZNE_RAZISKAVE/06.09/1.-JP---Sofinanciranje-trnih-raziskav_6.9.2019---final---.pdf

MGRT

SPIRIT

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
INDIVIDUALNIH
NASTOPOV
PODJETIJ NA
MEDNARODNIH

15. 5. 2020,
4. 9. 2020,
5. 1. 2021,
14. 5. 2021,
3. 9. 2021,
5. 1 .2022 IN
16. 5. 2022.

Ciljna skupina/upravičenci so Predmet javnega razpisa je
MSP-ji:
sofinanciranje
predstavitve
izdelkov ali storitev MSP-jev na
- ki želijo svoje poslovanje mednarodnih sejmih v tujini v letih
diverzificirati na tuje trge in/ali 2019-2022
zaradi
okrepitve
- širiti obstoječe dejavnosti na mednarodne
konkurenčnosti
tujih trgih. Prijavitelj je na MSP.
zadnji dan meseca pred
datumom oddaje vloge na ta Mednarodni sejem v tujini mora
javni razpis zaposloval vsaj biti vpisan v mednarodnem

6.400.000,00 €,
Dodatne informacije v zvezi s
pripravo prijave in pojasnila k
razpisni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov indiv-

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

eno (1) osebo (upoštevajo se
osebe, ki so zaposlene za
polni delovni čas in osebe, ki
so zaposlene za krajši delovni
čas in mora izpolnjevati ostale
pogoje iz JR.

SEJMIH V TUJINI V
LETIH 2019-2022

registru
sejmov
M+A sejmi2019ExpoDataBase:
2022@spiritslovenia.si.
www.expodatabase.com ali v
mednarodnem registru sejmov
AUMA: www.auma.de, hkrati pa
mora imeti vsaj 10% delež tujih
razstavljavcev
med
vsemi
razstavljavci.

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1201/Sprememba_razpisa/Javni_razpis-25.7.2019.pdf

MGRT

SPIRIT

JAVNI RAZPIS ZA
VZPOSTAVITEV ALI
NADGRADNJO
ELEKTRONSKEGA
POSLOVANJA V
MSP V OBDOBJU
2019-2022 »EPOSLOVANJE
2019-2022«

ROK:
1. 10. 2020 IN
1. 10. 2021

Upravičenci so podjetja: (i) ki
oddajo vlogo na predmetni
javni razpis (prijavitelji), (ii) ki
izpolnjujejo
vsa
določila
predmetnega javnega razpisa
in razpisne dokumentacije,
(iii) za katere se izda sklep o
dodelitvi sredstev in (iv) s
katerimi se podpiše pogodbo
o sofinanciranju

Predmet javnega razpisa je 9.450.000
sofinanciranje vzpostavitve in
nadgradnje
elektronskega
Dodatne informacije v zvezi s
poslovanja s tujimi trgi v podjetjih
pripravo prijav in pojasnila k
in vključuje naslednje ukrepe:
razpisni dokumentaciji so
a) Elektronsko izmenjavo med prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
partnerji
posredovanega na
b) Digitalizacijo nastopov na elektronski naslov:
eposlovanje@spiritslovenia.si
sejmih
.
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe,
f)
Krepitev
usposabljanja

kompetenc

-

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1191/JR_e_poslovanje_2019_2022_Sprememba_26.10.2018.pdf

MGRT

SPIRIT

JAVNI RAZPIS
»KREPITEV
TRŽENJA
BLAGOVNIH
ZNAMK NA TUJIH
TRGIH PREK
SHOWROOMOV«

ROK: 30. 9. 2020
ROK: 30. 9. 2021
ROK: 30. 9. 2022

Mikro, mala in srednja Predmet javnega razpisa je 4.700.000,00EUR.
podjetja, ki želijo izboljšati sofinanciranje
upravičenih
konkurenčnost
svojih stroškov
krepitve
trženja
Dodatne informacije v zvezi s
poslovnih procesov
blagovnih
znamk
preko
pripravo prijave in pojasnila k
showroomov na tujih trgih.
razpisni dokumentaciji so
Z javnim razpisom se bodo lahko prijavitelju dosegljive na
sofinancirale operacije v dveh podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
sklopih:
elektronski naslov:
a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih showroom@spiritslovenia.si.
znamk na showroomu v tujini
b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim
agentom na tujem trgu
Dodeljena
sredstva
za
sofinanciranje
posamezne
operacije ne morejo biti nižja od
30.000,00 EUR in ne višja od
100.000,00 EUR

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Datum

Status

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja
s
sedežem
v
Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki ali zadruge.

Predmet javnega poziva je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov usposabljanja za dvig
digitalnih kompetenc. Minimalna
višina subvencije je 1.000,00
EUR,
maksimalna
višina
subvencije pa 9.999,99 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV)
ni upravičen strošek

4.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov
pridobivanja
oz.
vzdrževanja
certifikatov
za
sisteme vodenja in proizvodov, ki
so
pridobljeni
na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovre
dnih slovenskih standardov (ISO,
IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC
in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS,
BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

2.000.000,00 EUR

Opombe

Rok za oddajo

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1291/Javni_razpis.pdf

MGRT

SPS

VAV-7 - VAVČER
ZA DVIG
DIGITALNIH
KOMPETENC..

22/2019,

5.4.2019

47/2019

26.7.2019

SKRAJNI ROK ZA
ODDAJO VLOG JE
31.3.2023

Dodatne informacije v zvezi s
pripravo vlog in pojasnila k
pozivni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si.

Prijavitelj mora imeti na dan
oddaje
vloge
vsaj
1
zaposlenega in izpolnjevati
ostale pogoje iz JR
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/KOMPETENCE/06.09/1.-JP---kompetence-3.4.2019-TZ.pdf

MGRT

SPS

VAV-1 - VAVČER
ZA CERTIFIKATE
KAKOVOSTI

URL
25/19

19.4.19
6.9.19

54/19

SKRAJNI ROK ZA
ODDAJO VLOG JE
31.3.2023

Na poziv se lahko prijavijo
mikro, mala in srednje velika
podjetja
s
sedežem
v
Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba,
ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki ali zadruge.
Prijavitelj mora imeti na dan
oddaje
vloge
vsaj
1
zaposlenega in izpolnjevati
ostale pogoje JR.

https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/CERTIFIKATIKAKOVOSTI/06.09/1.-JP---certifikat-kakovosti_spremembe-6.9.2019---final.pdf

Dodatne informacije v zvezi s
pripravo vlog in pojasnila k
pozivni dokumentaciji so
prijavitelju dosegljive na
podlagi pisnega zaprosila,
posredovanega na
elektronski naslov
vavcer@podjetniskisklad.si.

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

MGRT

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

JAVNI RAZPIS ZA
DVIG KOMPETENC
VODILNIH
TURISTIČNIH
DESTINACIJ IN
RAZVOJ TURISTIČNE
PONUDBE V
VODILNIH
TURISTIČNIH
DESTINACIJAH V
LETIH 2020 IN 2021

Številka

Datum

62/2019

18. 10. 2019

Status

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

Na razpis se lahko
prijavijo organizacije, ki
na območju ene
opredeljene vodilne
destinacije izvajajo
funkcije nosilca razvoja
in promocije turizma,
imajo to opredeljeno v
svojih ustanovitvenih
aktih in imajo za
izvajanje teh
funkcij soglasje
občin na območju
opredeljene vodilne
destinacije.
Upravičenec ima obliko
zasebnega zavoda,
javnega zavoda,
javnega
gospodarskega
zavoda, občine (v
primeru, ko je vodilna
destinacija zgolj ena
občina in aktivno izvaja
naloge
nosilca/upravljanja
turizma v vodilni
destinaciji), lokalne
turistične organizacije,
regionalne razvojne
agencije in druge
neprofitne organizacije,
ki deluje na področju
turizma.

Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje:
 vodenja oziroma
administriranje operacije,
 razvoja turističnih
produktov,
 digitalnega inoviranja
kulturne dediščine in
 usposabljanja
zaposlenih na področju
gostinstva in turizma na
zaokroženih območjih,
ki jih pokrivajo vodilne
destinacije slovenskega
turizma, ki jih definira
Strategija trajnostne
rasti slovenskega
turizma 2017–2021.

Okvirna skupna višina
sredstev, ki so na
razpolago za izvedbo
predmetnega javnega
razpisa, je 5.480.000,00
EUR.

Rok za oddajo
ROK ZA ODDAJO
VLOG SO:
20. 4. 2020.

Vsa
sredstva
so
namenska
sredstva
Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Potencialni prijavitelji lahko
vse informacije dobijo
preko
spletne
strani
http://www.mgrt.gov.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006200002/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020in-2021-ob-322119

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

MGRT

Posredniško
telo

Slovenski
podjetniski
sklad

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

JAVNI RAZPIS P4D
2019 -2023 SPODBUDE ZA
DIGITALNO
TRANSFORMACIJO

Številka

Upravičenci
Datum
18. 10. 2019

Status

ROKI ZA ODDAJO
VLOG SO:

- 1. april 2020,
1. junij 2020 in
1. september
2020, za
pridobitev
sredstev v letu
2021,
- 1. april 2021,
1. junij 2021 in
1. september
2021, za
pridobitev
sredstev v letu
2022 in
- 1. april 2022,
1. junij 2022 in
1. september
2022, za
pridobitev
sredstev v letu
2023.

MSP

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

So mikro, mala in
srednje velika podjetja,
z najmanj 5
zaposlenimi na dan
oddaje vloge

Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje
upravičenih stroškov
(subvencija) za
zagotovitev tehnične
opremljenosti in digitalne
transformacije ključnih
proizvodnih in poslovnih
procesov.

Okvirna skupna višina
sredstev, ki so na
razpolago za izvedbo
javnega razpisa, je
12.400.000,00 evrov in
sicer
samo
za
programsko
območje
kohezijska
regija
Vzhodna Slovenija.
Več informacij in celotno
dokumentacijo javnega
razpisa
najdete
na
spletnih
straneh Slovenskega
podjetniškega sklada.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-685/

MGRT

Slovenski
podjetniški
sklad

VAV-13 - VAVČER
ZA PRENOS
LASTNIŠTVA

22. 11. 2019

31. 3. 2023 DO
23.59

Na poziv se lahko
prijavijo mikro, mala in
srednje velika podjetja
s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična
oseba, ukvarjajo z
gospodarsko
dejavnostjo in so
organizirana kot
kapitalske družbe ali
samostojni podjetniki
posamezniki

Namen in cilj javnega
poziva je spodbuditi mikro,
mala in srednje velika
podjetja k izvedbi
aktivnosti za pripravo in
izvedbo prenosa
lastništva, z namenom, da
se ohranijo delovna mesta,
da poslovni subjekt posluje
naprej in se poveča
njegova konkurenčnost,
dodana vrednost oz.
prihodki od prodaje.

Okvirna skupna višina
sredstev, ki so na
razpolago za izvedbo
javnega razpisa, je
1.000.000,00 evrov.
Več informacij in celotno
dokumentacijo javnega
razpisa
najdete
na
spletnih
straneh Slovenskega
podjetniškega sklada.

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

Upravičenci
Datum

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-vavcer-za-prenos-lastnistva/

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

1. JAVNI RAZPIS ZA
PODUKREP 7.3
PODPORA ZA
ŠIROKOPASOVNO
INFRASTRUKTURO,
VKLJUČNO Z NJENO
VZPOSTAVITVIJO,
IZBOLJŠANJEM IN
RAZŠIRITVIJO,
PASIVNO
ŠIROKOPASOVNO
INFRASTRUKTURO
TER
ZAGOTAVLJANJEM
DOSTOPA DO
ŠIROKOP.
INTERNETA IN
REŠITEV V ZVEZI Z EUPRAVO

04/20

24.1.2020

ZAPRTI

Vnos vloge v Upravičenec je določen
v 7. členu Uredbe.
elektronski
sistem
poteka od
17. februarja
2020 do
vključno 14.
maja 2020,
do 23:59.
ure.

Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje gradnje
širokopasovnih omrežij iz
prvega odstavka 6. člena
Uredbe.

Višina
razpisanih
nepovratnih
sredstev
znaša
do
vključno
7.102.800 EUR.

Cilj podukrepa je omogočiti
belim lisam dostop do
širokopasovnih omrežij
naslednje generacije s
prenosno hitrostjo najmanj
100 Mb/s in dostopom do
elektronskih
komunikacijskih storitev
preko teh omrežij.


Javni razpis je v skladu s
četrtim odstavkom 16.
člena Uredbe strukturiran
v tri sklope glede na
statistične regije, in sicer:
Sklop A: Pomurska statistična
regija skupno 1.454.400 €;
Sklop B: Podravska statistična
regija skupno 4.581.600 €;
Sklop C: Koroška statistična
regija skupno 1.066.800 €.

INFO:

INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS
..

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/

Status
OPOMBA

Razpisovalec
Organ upravljanja

MKGP

..

Posredniško
telo

UL RS
Naslov javnega razpisa
Agent

Številka

2. JAVNI RAZPIS
ZA PODUKREP 6.3
- POMOČ ZA
ZAGON
DEJAVNOSTI,
NAMENJENE
RAZVOJU
MAJHNIH KMETIJ

Upravičenci
Datum
22. 11. 2019

Status

Predmet sofinanciranja

Opombe

Rok za oddajo

ZAPRTI ROK ZA
PRIJAVO: OD
16. 12. 2019
DO 13. 2. 2020
DO 23.59 URE

Upravičenec je določen Predmet javnega razpisaje
v 5. členu Uredbe.
podpora
namenjena
ohranjanju
in
razvoju
majhnih kmetij, katerih

kmetijska
zemljišča

pretežno ležijo na območjih
z omejenimi možnostmi za
kmetijsko
dejavnost
v
skladu s pravilnikom, ki
določa
razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v
območja
z
omejenimi
možnostmi za kmetijsko
dejavnost


Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
znaša do vključno
20.000.000 eurov.

Prijavitelji po tem razpisu
so gospodarske družbe in
samostojni
podjetniki
posamezniki po Zakonu o
gospodarskih družbah in
zadruge po Zakonu o
zadrugah.
Vrednost
operacije mora znašati
najmanj 400.000,00 EUR
(brez DDV). Operacija
mora
imeti
vnaprej
določeno
trajanje
ter
določen začetek in konec
operacije. Če gre za mikro
sistem DO OVE ali za
razširitev
obstoječega
omrežja DO OVE, z ali
brez dograditve dodatnih
kotlov na lesno biomaso, je
investicijska
vrednost
operacije lahko nižja od
400.000,00 EUR, vendar
mora
biti
višja
od
100.000,00 EUR (brez
DDV).

Višina
nepovratnih
sredstev, ki je na
razpolago
za
sofinanciranje operacij
po tem javnem razpisu,
znaša
okvirno
20.000.000,00 EUR.

INFO:

INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-majhne-kmetije/

Ministrstvo za
infrastrukturo

JAVNI RAZPIS ZA 28/19
SOFINANCIRANJ
E DALJINSKEGA
OGREVANJA NA
OBNOVLJIVE
VIRE ENERGIJE
ZA OBDOBJE
2019–2022
(OZNAKA: JR DO
OVE 2019

27.9.19

DO 7. 11.
2019 –
POTEKEL,
ROKI ZA
ODDAJO
VLOG NA
NASLEDNJA
ODPIRANJA
SO VSAK
PRVI
DELOVNI
ČETRTEK V
MESECU:
JANUARJU,
MAJU IN
SEPTEMBRU
2020.

Predmet javnega razpisa
je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje
projektov daljinskega
ogrevanja na obnovljive
vire energije (lesna
biomasa in sončna
energija), ki so zgrajeni v
Republiki Sloveniji.
Finančne spodbude, ki se
dodeljujejo kot državne
pomoči (v nadaljevanju:
državne pomoči), so
namenjene za naložbe v
nove sisteme DO OVE in
mikro sisteme DO OVE.
Do finančnih spodbud so
upravičeni tudi investitorji,
ki širijo obstoječ sistem DO
OVE ali gradijo novo
kotlovnico s kotli.

Dodatne
informacije:
kontaktna oseba za
dodatne informacije v
zvezi
z
razpisno
dokumentacijo je mag.
Jani Turk. Morebitna
vprašanja je mogoče
posredovati
kontaktni
osebi po elektronski
pošti: jani.turk@gov.si.

SLOVENSKI
REGIONALNI
RAZVOJNI SKLAD

JAVNI RAZPIS ZA
UGODNA
POSOJILA ZA
NAKUP
KMETIJSKIH IN
GOZDNIH
ZEMLJIŠČ – A2
2019

22. 11. 2019

ROKI ZA
ODDAJO:
2.ROK:
3.2.2020 DO
17.2.2020
3.ROK:
3.3.2020 DO
20.3.2020
4.ROK:
3.4.2020 DO
17.4.2020
5.ROK:
4.5.2020 DO
17.5.2020

Kmetijska gospodarstva,
kot so opredeljena v
Zakonu o kmetijstvu in so
vpisana
v
evidenco
kmetijskih gospodarstev,
organizirana kot

Namen razpisa je
spodbujanje investicijskih
projektov v kmetijstvu in
gozdarstvu za nakup
kmetijskih in gozdnih
zemljišč na območju
 pravna oseba,
Republike Slovenije, s
 fizična oseba, ki na trgu ciljem spodbujanja razvoja
samostojno
opravlja primarne kmetijske
pridobitno dejavnost (s. pridelave in gozdarstva z
p.),
naslednjimi ukrepi:
 kmetija, ki ni pravna
oseba ali fizična oseba, ki
opravlja
pridobitno
dejavnost.

Višina
sredstev
3.000.000,00 EUR.

je

Zainteresirani
lahko
informacije pridobijo v
času uradnih ur v
Sektorju za izvajanje
spodbud, na tel. št. 01
836 19 53 ali pošljejo
vprašanje
na
elektronski
naslov
info@regionalnisklad.si.

 izboljšanje učinkovitosti
kmetijskega gospodarstva,
 vzpostavitev in/ali
izboljšava infrastrukture.

6.ROK:
1.6.2020 DO
17.6.2020

Vlagatelj mora biti vpisan v
register
kmetijskih
gospodarstev
in
sodni/poslovni
register
(pravne osebe in s.p.) pred
1.1.2015.

ROKI ZA
ODDAJO:

Vse občine v Republiki Namen javnega razpisa je
Sloveniji.
dodeljevanje ugodnih

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

SLOVENSKI
REGIONALNI
RAZVOJNI SKLAD

DRUGI JAVNI
RAZPIS ZA
DODELJEVANJE
UGODNIH POSOJIL
OBČINAM – C1

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

od 20.1.2020
do 29.5.2020

posojil občinam na
območju Republike
Slovenije, ki zasledujejo
cilj izboljšanja lokalne in
regionalne javne
infrastrukture.

Skupni razpisani znesek
je 3.000.000,00 EUR
Zainteresirani
lahko
informacije pridobijo v
času uradnih ur v
Sektorju za izvajanje
spodbud, na tel. št. 01
836 19 53 ali pošljejo
vprašanje
na
elektronski
naslov
info@regionalnisklad.si.

Zavod za
zaposlovanje RS

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
INDIVIDUALNIH
NASTOPOV
PODJETIJ NA
MEDNARODNIH
SEJMIH V TUJINI V
LETIH 2019-2022

16. 11. 2018

ZAPR
TI

Roki za oddajo
vlog so:
15. 5. 2020,
4. 9. 2020,
5. 1. 2021,
14. 5. 2021,
3. 9. 2021,
5. 1 .2022 in
16. 5. 2022.

Upravičenci so določeni v Predmet javnega razpisa
razpisu.
je sofinanciranje

predstavitve izdelkov ali
storitev MSP-jev na
mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2022
zaradi okrepitve
mednarodne
konkurenčnosti MSP.

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
znaša 6.400.000,00 €
INFO: agencija Spirit

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022

Zavod RS za
zaposlovanje

PUM-O: PROJEKTNO
UČENJE MLAJŠIH
ODRASLIH

V PUM-O se lahko
vključiš, če si starejši od
15 let in mlajši od 26
let, pri tem pa:

PUM-O je tvoja priložnost:
da se družiš in sodeluješ z
vrstniki,da ustvarjalno preživljaš
svoj čas,da se odločiš o svoji
prihodnosti in poklicu,da se
pripraviš na ponovno vključitev v
izobraževanje ali zaposlitev.

Povrnemo ti lahko naslednje
stroške, in sicer mesečno za
pretekli mesec:
-

 si opustil šolanje in si
pri nas prijavljen med
brezposelnimi ALI
 si pri nas prijavljen med Za kaj gre?
drugimi iskalci zaposlitve.

Da nisi pozabljen, da kaj
zanimivega počneš, da
se česa novega naučiš, da
sprostiš svojo domišljijo.
In še:
Da se imaš dobro, da razvijaš
svoje sposobnosti,

-

Dodatek za prevoz – potni
stroški za vsak dan tvoje
dejanske udeležbe v
PUM-U, znašajo 0,15
EUR za vsak kilometer od
kraja tvojega bivanja do
PUM-A in nazaj (kadar je
med obema krajema
najmanj 1 kilometer v eno
smer).
Dodatek za aktivnost –
znaša 1,20 EUR oziroma
0,75 EUR za vsako
uro tvoje dejanske
udeležbe v PUM-U.
Izplača se za program, ki
traja najmanj 100 ur.

da se uveljaviš in izkažeš,
da kaj narediš iz sebe.

INFO:

Ne pozabi:

Pri svojem osebnem
svetovalcu na uradu za delo,
kjer si prijavljen kot
brezposeln ali iskalec
zaposlitve ali
posameznih izvajalcih PUM-A.

V PUM-U lahko ostaneš s ciljem,
da se na koncu vrneš v šolo ali
poiščeš zaposlitev. PUM-O ti
omogoča tudi vključitev v druge
programe, ki ti pomagajo do
zaposlitve.
Ob zaključku PUM-A
dobiš potrdilo, kaj si počel in

dosegel v programu, kaj znaš in
česa vse si se naučil.
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/pum-o

OBČINA ORMOŽ

..

ODPRTI

JAVNI RAZPIS O UV OO
POMOČI MLADIM 14/19
IN MLADIM
DRUŽINAM PRI
REŠEVANJU
STANOVANJSKEGA
PROBLEMA V
OBČINI ORMOŽ ZA
LETO 2020

ODPRTI

ROK ZA
PRIJAVO:
do 16.11.2020
oziroma do
porabe
proračunskih
sredstev

Na razpis
prijavijo:

se

lahko Predmet javnega razpisaje Sredstva se bodo

*pravne osebe s stalnim
prebivališčem
oziroma
sedežem
v
občini;
*pravne osebe s stalnim
prebivališčem
oziroma
sedežem v drugi občini, če
prireditev ali dejavnost
organizirajo na območju
občine;
*pravne osebe s stalnim
prebivališčem
oziroma
sedežem v drugi občini, če
je njihova prireditev ali
dejavnost,
ki
je
organizirana izven občine,
pomembna za občino.

sofinanciranje prireditev in
pokroviteljstev v občini
Ormož za leto 2020.

Iz javnega razpisa bodo 

razdelila glede na
pogoje objavljene v
razpisu.
INFO:

financirane manjše in
večje prireditve, dogodki,

projekti ali druge
dejavnosti v organizaciji
društev, zvez društev,
združenj, nevladnih
organizacij in drugih
organizacij, ki se ukvarjajo
z nepridobitnimi
dejavnostmi na različnih
področjih.

Občina Ormož ga. Mateja Serec

Pomoč se pod pogoji iz
odloka in tega javnega
razpisa dodeli v obliki
enkratne
pomoči
kot
spodbuda za reševanje
prvega
stanovanjskega

vprašanja
z
nakupom

nepremičnine, ki je v lasti
Občine Ormož na območju
Občine Ormož.


Z Odlokom o proračunu
Občine Ormož za leto
2020 so za pomoč
zagotovljena sredstva v
višini 30.000 EUR.

https://www.ormoz.si/objava/238711

OBČINA ORMOŽ

..

JAVNI RAZPIS ZA UV OO
SOFINANCIRANJE 15/19
PRIREDITEV IN
POKROVITELJSTEV
V OBČINI ORMOŽ
V LETU 2020

https://www.ormoz.si/objava/2387197

ROK ZA
PRIJAVO:
do 16.11.2020
oziroma do
porabe
proračunskih
sredstev

Pomoč pripada
upravičenim prosilcem tj.
mladim in mladim
družinam kot spodbuda
za reševanje prvega
stanovanjskega vprašanja
z nakupom nepremičnine,
ki je v lasti Občine Ormož
na območju Občine
Ormož.
Med mlade upravičence
se uvrščajo:
- mladi: osebe, ki niso
stare več kot 40 let. To so
osebe, ki v letu vložitve
popolne vloge dopolnijo 40
let.
- mlade družine: družine
enega ali obeh staršev z
enim ali več otroki, pri
čemer vsaj eden od
staršev ni star več kot 40
let.

INFO:

Občina Ormož ga. Milena Debeljak

LAS UE ORMOŽ

JARA
ORMOŽ

4 . JAVNI
POZIV ZA EKSRP
ZA LAS UE ORMOŽ

EKS
RP

ZAPRTI

RAZPIS JE
ODPRT OD
13.1.2020 DO
12.3.2020

Prijavitelj do podpore je
lahko fizična oseba, ki je
nosilec kmetije in se
ukvarja s predelavo ali
trženjem
kmetijskih
proizvodov oziroma z
dopolnilno
dejavnostjo,
kjer ima nosilec, član ali
zaposleni
na
kmetiji
dovoljenje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na
tej kmetij

Namen javnega poziva je
izbor operaciji (projektov),
katerih rezultati prispevajo
k uresničevanju Strategije
lokalnega
razvoja
na
območjih občin Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti
Tomaž v obdobju 2016 do
2020 ter sofinanciranje

njihovih stroškov.


Okvirna višina
razpoložljivih
nepovratnih sredstev za
sofinanciranje znaša do
221.969,57 €.
Delež sofinanciranja
upravičenih stroškov za
operacije sofinancirane iz
EKSRP znaša do 85 %.
INFO:

Po elektronski pošti:
info@las-ue-ormoz.si.
Po telefonu: 02 741 53
52 v ponedeljek, torek
in četrtek med 7.00 in
15.00 uro, v sredo med
7.00 in 17.00 uro in v
petek med 7.00 in
12.00 uro. Zadnja
vprašanja bodo možna
do 11. 3. 2020.

..

http://www.las-ue-ormoz.si/1975-2/

