»Trenutno objavljeni javni razpisi in pozivi za podjetnike«
Javnih razpisov in pozivov za podjetnike je v Sloveniji veliko. Razpršeni so po različnih
inštitucijah. Za lažje iskanje primernih javnih razpisov in pozivov smo vam v prispevku
pripravili povezave do objavljenih javnih razpisov in pozivov nekaterih inštitucij. Prav tako si
bomo podrobneje ogledali objavljene javne razpise in pozive Slovenskega podjetniškega
sklada, občin ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Javne razpise in pozive za podjetnike razpisujejo različne inštitucije. Ker je teh kar nekaj v
nadaljevanju posredujemo povezave do nekaterih spletnih strani, kjer inštitucije objavljajo
svoje javne razpise in pozive:
-Slovenski podjetniški sklad,
-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
-Slovenski regionalno razvojni sklad,
-SPIRIT Slovenija, javna agencija,
-Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
-Zavod RS za zaposlovanje,
-SID banka,
-Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS,
-Eko sklad.
V nadaljevanju si bomo pobliže pogledali kateri javni razpisi in pozivi so trenutno odprti pri
Slovenskem podjetniškem skladu, občinah ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad je specializirana razvojno-finančna inštitucija za spodbujanje rasti
in razvoja podjetništva v Sloveniji. Njihovi produkti so namenjeni podpori MSP-jev, start-upov
in scale-upov. Ponujajo zagonske spodbude, semenski kapital, tvegani kapital, mikrokredite,
garancije in posebne spodbude. Poleg navedenega so pri njih na voljo vavčerji za različne
namene, sodelujejo v okviru projekta POPRI (tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med
mladimi) kjer zagotavljajo izplačila nagrad za najboljše ideje na regijskem in nacionalnem
nivoju. Osnovne značilnosti posameznih produktov najdete na povezavi.
Vsi odprti javni razpisi in pozivi so objavljeni na njihovi spletni strani. Trenutno je takih 13.
Gre za 9 javnih pozivov - vavčerjev (digitalni marketing za so.p.; kibernetska varnost; prenos
lastništva; patenti, modeli, znamke; statusno preoblikovanje družb; udeležba v gospodarskih
delegacijah v tujino; udeležba na mednarodnih forumih; celostno vrednotenje okoljskih
vplivov (LCA); dvig digitalnih kompetenc) ter 4 javne razpise (So-investiranje z zasebnimi
investitorji; Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini
75.000 EUR; Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 COVID
2022); Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
Za tiste, ki niso vešči prijav na javne razpise in pozive Slovenskega podjetniškega sklada je
le – ta na svoji spletni strani objavil seznam koristnih informacij pri prijavi na njihove javne
razpise in pozive. Prav tako lahko na njihovi spletni strani koristite pripomočke za pripravo
vlog (poslovni načrt, amortizacijski načrt, navodila za oddajo vlog preko e-portala).

Občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in Železniki
Tudi občine Škofjeloškega območja so v letu 2022, za namene spodbujanja podjetništva v
njihovih občinah, objavile javne razpise. V večini gre za vsakoletne javne razpise, ki se po
vsebini bistveno ne razlikujejo od prejšnjih let. Razpisujejo pa jih občine Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane in Železniki.
Občina Škofja Loka je 14.4.2021 (2 – letni javni razpis) na svoji spletni strani objavila nov
javni razpis. Ukrepi javnega razpisa so namenjeni odpiranju novih delovnih mest in
samozaposlovanju, sofinanciranju najemnin poslovnih prostorov na ožjem območju starega
mestnega jedra Škofje Loke in spodbujanju sobodajalstva.
Občina Gorenja vas – Poljane je 21.7.2022 na svoji spletni strani objavila nov javni razpis.
Ukrepi javnega razpisa so namenjeni spodbujanju zaposlovanja in samozaposlovanja,
sofinanciranju promocije izdelkov in storitev, sofinanciranju izdelave poslovnega načrta,
sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za
poslovne objekte ter sofinanciranju stroškov delovanja mladih podjetij.
Občina Železniki je 9.6.2022 na svoji spletni strani objavila nov javni razpis. Ukrepi javnega
razpisa so namenjeni subvencioniranju realnih obresti za dodeljene kredite, naložbam v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, promociji izdelkov in storitev, svetovalnim
storitvam, izobraževanju in usposabljanju, pospeševanju zaposlovanja in samozaposlovanja,
pospeševanju izobraževanj ter sofinanciranju izdelave poslovnega načrta.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisujejo različne javne razpise in
pozive za podjetja. Delujejo na področjih internacionalizacije, podjetništva, tehnološkega
razvoja, turizma, notranjega trga, regionalnega razvoja in lesarstva. Iz omenjenih področij
objavljajo različne javne razpise in pozive. V nadaljevanju podajmo informacije o dveh.
Na njihovi spletni strani je objavljen Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za
hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES). Z njim želijo spodbujati investicije,
ki povečujejo kapacitete na področjih okolju prijazne predelave lesa in učinkovite rabe virov
sklano z načeli krožnega gospodarstva. Sredstva javnega razpisa so namenjena investicijam
v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Nanj lahko kandidirajo mikro, mala in
srednje velika podjetja, ki imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali
C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).
Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prav tako objavljen Javni
razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in
gostinske ponudnike. Z njim želijo sofinancirati stroške povezane s pridobitvijo mednarodno
uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske
ponudnike ter stroške povezane s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ali
gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet
sofinanciranja so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe,
Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International
Quality & Sustainability in L.E.A.F. Javni razpis sofinancira stroške svetovalnih in
izobraževalnih storitev, stroške informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti), stroške
izdelave promocijskega materiala (jasno viden okoljski/trajnostni znak). Nanj lahko
kandidirajo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki

delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost 55.100, 55.201,
55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105.
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