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VEČSTOPENJSKI NIVO

 V 2020 pripravili predvsem likvidnostne pomoči gospodarstvu. Poleg ukrepov iz 
interventne zakonodaje, smo z našimi razpisi in razpisi IO ter SID banke zagotovili 

za 0,6 mrd EUR COVID-19 različnih pomoči

 V 2021 nadaljujemo z razvojnimi paketi za podjetja, kjer želimo:

 spodbuditi razvojno in inovacijsko aktivnost

 uvajati digitalizacijo in digitalno transformacijo podjetij

 pospeševati investicije v podjetjih

 deloma gospodarstvu pomagati tudi še z likvidnostjo

 Različni „viri“ pomoči omogočajo različne vsebine in zahtevajo različna pravila 

(kohezija, kohezija – React EU, integrala, Sklad za okrevanje in odpornost –

NOO) 



VISOKE VREDNOSTI EU SREDSTEV ZA SLOVENIJO V RELATIVNO KRATKEM ČASU! 

OBENEM TEČE FINANCIRANJE IZ TEKOČE KOHEZIJSKE PERSPEKTIVE, KI SO JI 
DODANA ŠE SREDSTVA REACT-EU + PRIČETEK ČRPANJA SKLADA ZA OKREVANJE IN 
ODPORNOST, PREDVIDOMA V LETU 2022 BO PRIČELO IZVAJANJE ŠE NOVE 
KOHEZIJSKE FINANČNE PERSPEKTIVE 2021-2027

IZZIV JE UČINKOVITO ČRPANJE OB DOSEGANJU KONKRETNIH, OPRIJEMLJIVIH 
UČINKOV V PRAKSI

 Instrument za okrevanje in odpornost – do 5,2 mrd EUR (1,8 mrd EUR 
nepovratnih sredstev, 3,6 mrd EUR možnega posojila državni članici, od tega 
se cilja na 1,2 mrd EUR posojila v prvi fazi) – sklepanje pogodb do 2024, 
izplačila do 2026;

 Izvajanje ukrepov „stare“ kohezijske ovojnice 2014-2020 – 1,9 še 
nepočrpanega po stanju poletje 2020 (SVRK vodi kumulativne podatke)

 React EU – 312 mio EUR – izplačati do 31. 12. 2023;

 Kohezijska ovojnica 2021-27, ki se šele programira – 2,9 mrd EUR – izplačati do 
31.12. 2029;

KONCENTRIRANO ČRPANJE 

PREDVSEM V OBDOBJU 2021 DO 2026



Vir: SVRK



RAZPISI V PRIPRAVI nepovratna sredstva

Digitalizacija in digitalna transformacija MSP, april 2021 – iz React EU

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v SLO, april 2021

Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih, april 2021

Učni izdelovalni laboratoriji, april 2021

Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva, april 2021

Varovanje inovacijskega potenciala, junij 2021- iz React EU

Investicije v turizmu junij 2021- iz React EU

Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 – 2023

(vavčerji), junij 2021- iz React EU

RAZPISI V PRIPRAVI povratna sredstva

B1 – 2021 Investicije v podjetništvu vključno s turizmom, prva polovica 2021

Spodbujanje projektov na področju obdelave in predelave lesa b2 les 2021, prva polovica 2021



ODPRTI RAZPISI - nepovratna sredstva
Krepitev blagovnih znamk - rok za oddajo vlog: 30. 9. 2021, 30. 9. 2022
Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP - rok za oddajo vlog 1.10. 2021
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - rok za oddajo vlog: 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022.
Podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti - rok za oddajo vlog: 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
Slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« - rok za oddajo vlog: 23. 4. 2021.
Spodbude MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 – rok za oddajo vlog15. 5. 2021 in 15. 9. 2021
Spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije - rok za oddajo vlog 10.6.2021 in 11.10.2021
Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 - rok za oddajo vlog: 19. 4. 2021
Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij - rok za oddajo vlog: 30. 4. 2021.
Sofinanciranje uvedbe okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike - rok za oddajo vlog: 5.5.2021 in 8.9.2021
Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije rok za oddajo vlog: 07.05.2021 in 07.06.2021
Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih - rok za oddajo vlog: 29.04.2021 do 24:00
in 10.06.2021 do 24:00
Javni poziv za sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu - rok za oddajo vlog 23.4.2021 do 18:00 ure
Javni razpis Planinske koče – rok za oddajo vlog 13.5.2021 in 1.10.2021

ODPRTI RAZPISI – povratna sredstva
FI COVID-19 Za financiranje naložb in obratnih sredstev na področjih MSP, RRI, do porabe sredstev
FI 2014-2020 Za financiranje naložb na področjih RRI, MSP, EE, UR, do porabe sredstev
PS1-les - Naložbe v lesno predelovalno verigo, do porabe sredstev
PS1-RRI3 - Financiranje tehnološko-razvojnih projektov, do porabe sredstev
PS3 -potrpežljiva posojila - Spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP, do porabe sredstev
SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji, roki za oddajo vlog do 31. 12.2021
SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, roki za oddajo vlog 1. 10.2021
P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, roki za oddajo vlog 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20.
10. 2021
P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 roki za oddajo vlog 22. 04., 20. 05. in 10. 06. 2021



SKLAD ZA OKREVANJE IN ODPORNOST –

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
 Predlog je bil potrjen na seji Vlade RS 23.12.2020 – javnost razpolaga 

s staro verzijo, ki je v tem času dodelana na področju reform, 

izvedbe in je bolj jasna

 Vlada NOO na EK pošilja 30.4.2021

 Finančni okvir: 1,8 mrd EUR nepovratnega financiranja s strani EK + 

3,6 mrd EUR možnega posojila Republiki Sloveniji (v prvi fazi 1,2 mrd 

zadolžitve)

 Prvi ukrepi so pod predpostavko potrditve NOO planirani za konec 

leta 2021

 Vsak resor je splaniral svoje vsebine

 MGRT – 427 mio EUR subvencij za podjetja + prizadevamo si za 

posojilo Republiki Sloveniji, ki bo vir za oblikovanje 495 mio EUR 

vrednih programov posojil, garancij in lastniškega financiranja 



 Torej paket ukrepov MGRT za NOO je skupaj vreden predvidoma 

922 mio EUR (427 subvencije in 495 iz posojila EK)

 Poudarek: doseganje konkretnih učinkov na terenu, ne bo zamikov 

izplačil!

 investicije 

 produktivnost na zeleni in digitalni način

 želimo krepiti produktivnost, konkurenčnost, dodano vrednost na 

zaposlenega + produktov in storitev v izvozu

 zelene vsebine (krožno, les, energetska učinkovitost)

 digitalizacija, digitalna transformacija

 RRI ob komercializaciji razvojnih idej

 upravičeni bodo MSP-ji in tudi velika podjetja, tudi na Z regiji

 želimo priglasiti nove sheme pomoči



MGRT - NOO
Področje Nepovr. Povratni Skupaj

Energ.učink.v gospodarstvu 5 60 65

Krožno gosp. – center znanja 9,2 0 9,2

Krožno – vsebinska podpora in subvencije 10,8 15 25,8

Kapacitete za predelavo lesa 28 50 78

Digitalna transformacija gospodarstva 56,5 120 176,5

RRI most 5 0 5

RRI v podjetjih 45 45

Demo Piloti 30 30 60

Investicije največje po ZSInv – MGRT globalne VV 1 43,5 0 43,5

Investicije po ZSInv – SPIRIT globalne VV 2 45 105 174

Lastniško financiranje preko SPS 0 50 50

Investicije po ZSRR-2 - MGRT lokalne VV 1 30 15 45

Investicije po ZSRR-2 SPS lokalne verige vrednosti 20 0 20

EPI cone – širitev, gradnja 18 0 18

EPI cone – pilotno upravljanje con 1 0 1

Turizem nastanitve 70 50 120

Turizem javna infrastruktura 10 0 10

SKUPAJ 427 495 922



HVALA ZA VAŠO POZORNOST.

Vprašanja? 

☺ ☺ ☺


