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SPODBUDE MGRT ZA RAZVOJ IN 
KROŽNO GOSPODARSTVO



- sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

- področje raziskav in razvoja
- področje krožnega gospodarstva
- področje digitalizacije

- ukrepi so že v teku, več objavljenih razpisov

- možnost za vključitev modrega gospodarstva?

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE - REFORMA

• sprejem novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti,

• vpeljava novega modela upravljanja in povezovanja raziskovalnega
in inovacijskega ekosistema,

• vzpostavitev skupnega sistema spremljanja in evalvacij politik na
področju RRI,

• okrepitev oziroma opolnomočenje izvajalskih agenciji ARRS in
SPIRIT,

• okrepitev oziroma opolnomočenje podpornega okolja že
vzpostavljenih subjektov in mrež na nacionalni ravni in v
mednarodnem prostoru.

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE - RAZPISI

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO)

• 45 milijonov EUR, 2 roka za prijavo (17. 5. 2022 in 3. 4. 2023)
• cilj projekta: razvoj izdelka, storitve ali procesa, ki ima prispevek na

področju krožnega gospodarstva/blažitve podnebnih sprememb
• sofinanciranje: 100.000 EUR – 300.000 EUR na projekt
• upravičeni stroški osebja, zunanjih izvajalcev, neopredmetenih

sredstev in posredni stroški
• nujno sodelovanje v obliki konzorcijev podjetij (do trije partnerji)
• projekti se bodo lahko izvajali v celotni Sloveniji
• izvaja agencija SPIRIT
• kontakt: RRINOO@spiritslovenia.si

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE - RAZPISI

Razpis za pilotno demonstracijske projekte
(še ni objavljen – natančne informacije bodo znane po objavi razpisa)

• 30 milijonov EUR, 1 rok za prijavo
• cilj projekta: razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali

izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, ki izkazujejo prispevek na
področju krožnega gospodarstva/blažitve podnebnih sprememb

• sofinanciranje: od 500.000 EUR do 1.000.000 EUR na projekt
• upravičeni stroški razvoja in investicije v opredmetena in neopredmetena

sredstva
• nujno sodelovanje v obliki konzorcijev podjetij
• projekti se bodo lahko izvajali v celotni Sloveniji
• „bele lise“ za investicije velikih podjetij v Zahodni regiji; za investicije

izključen sektor ribištva in akvakulture
• izvaja agencija SPIRIT

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE - RAZPISI

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v
Republiki Sloveniji

• 88,5 milijonov EUR, 3 roki za prijavo (22. 4. 2022, 1. 10. 2022 in 12. 1. 2023)

• cilj projekta: izvedba investicij, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti
na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni
učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest

• sofinanciranje: do 12.000.000 EUR glede na dejavnost; od 500.000 do 2.000.000 eurov
za podjetja v razvojno-raziskovalni dejavnosti

• upravičeni stroški investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva
• samostojni prijavitelji
• projekti se bodo lahko izvajali v celotni Sloveniji
• „bele lise“ za investicije velikih podjetij v Zahodni regiji; za investicije izključen sektor

ribištva in akvakulture
• izvaja agencija SPIRIT
• kontakt: jrinvest@spiritslovenia.si.

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



DIGITALIZACIJA - RAZPISI

Digitalna preobrazba gospodarstva

• 44 milijonov EUR, 1 rok za prijavo (28. 4. 2022)

• cilj projekta: izvedba celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne
preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij.

• sofinanciranje: do 2.200.000 eurov
• upravičeni stroški priprave digitalne strategije, razvoja rešitev za digitalno

preobrazbo, izvedbe investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva,
izvedbe implementacije rešitev digitalne preobrazbe

• nujno sodelovanje v obliki konzorcijev podjetij (od 3 do 10 partnerjev)
• projekti se bodo lahko izvajali v celotni Sloveniji
• kontakt: dpg.mgrt@gov.si

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST



Javni poziv varovanje inovacijskega potenciala

• 2. rok za oddajo vlog: od 9. 5. 2022 do 31. 05. 2022
• 3,5 milijona EUR (za 2. rok) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
• dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela

raziskovalca na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti
prijavitelja v obdobju 12 mesecev

• sofinanciranje: do 9.991,90 EUR
• projekti se lahko izvajajo v celotni Sloveniji
• samostojni prijavitelji
• sofinanciranje po shemi de minimis – izključen sektor ribištva in

akvakulture
• izvaja agencija SPIRIT
• kontakt: jpvip@spiritslovenia.si

DRUGI RAZPISI IN POZIVI ZA PODROČJE 
RAZISKAV IN RAZVOJA



Eureka in Eurostars - javni razpisi za dodeljevanje spodbud v okviru
mednarodne iniciative Eureka

• polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in
spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa
EUREKA

• spodbujanje vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte v obliki
subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, s čimer se podjetjem
omogoči pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno
- razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem
prostoru

• podpora podjetjem, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem
in njihovim partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih projektov, ki
imajo predviden kratek čas vstopa na trg

DRUGI RAZPISI IN POZIVI ZA PODROČJE 
RAZISKAV IN RAZVOJA



• Podpora podjetjem pri prehodu na trajnostne in krožne poslovne
modele:

a.) za zagonska podjetja 2 MIO €
b.) za MSP podjetja na voljo 10,8 MIO €

• Vsak razpis bo imel 2 sklopa: 
Sklop A – mentoriranje

Financiranje stroškov za izvedbo strateških analitičnih in transformativnih
procesov v podjetjih (trajnostna/krožna poslovna strategija podjetja).

Sklop B – implementacija izvedbenega projekta
Cilj posameznega izvedbenega projekta je kreiranje nove vrednosti
produktov, storitev in procesov podjetij skozi uvedbo procesov krožnega
gospodarstva.

UKREPI V OKVIRU ENOTNE TOČKE ZA 
KROŽNO GOSPODARSTVO



• PREDMET JAVNEGA RAZPISA: identifikacija in implementacija trajnostnih in 
krožnih poslovnih modelov in mehanizmov skozi strateške analitične procese.

• Ukrep bo podprl okolju prijazne proizvodne procese in učinkovitost rabe virov 
v start-upih (cca 80 zagonskih podjetij).

• UPRAVIČENCI: končni prejemniki so zagonska podjetja.

• UPRAVIČENI STROŠKI: pavšalni znesek na projekt.
• VIŠINA SUBVENCIJE:

Sklop A: 100 % financiranje stroškov za izvedbo strateških 
analitičnih in transformativnih procesov v podjetjih (predvidoma do 15.000 EUR 
na podjetje)

Sklop B: do 50 % financiranje stroškov opredeljenih izvedbenih 
projektov podjetij (predvidoma 10.000 - 15.000 EUR pavšala za start-upe)

• TRAJANJE: sklop A: 3 - 4 mesece, sklop B: 7 mesecev
• PRIJAVNI ROK: Predvidenih je 5 rokov za odpiranje. 
Skrajni rok za oddajo vlog: 1. odpiranje: september 2022
Naslednji roki – vsakih 5 mesecev.

JAVNI RAZPIS PODPORA ZAGONSKIM PODJETJEM 
PRI PREHODU NA TRAJNOSTNE IN KROŽNE 

POSLOVNE MODELE – v pripravi



• PREDMET JAVNEGA RAZPISA: identifikacija in implementacija trajnostnih in 
krožnih poslovnih modelov in mehanizmov skozi strateške analitične procese.

• Ukrep bo podprl okolju prijazne proizvodne procese in učinkovitost rabe virov 
v MSP-jih (cca 120 MSP podjetij).

• UPRAVIČENCI: končni prejemniki so MSP-ji.

• UPRAVIČENI STROŠKI: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški storitev 
zunanjih izvajalcev, posredni stroški, amortizacijski stroški, stroški opreme

• VIŠINA SUBVENCIJE:
Sklop A: 100 % financiranje stroškov za izvedbo strateških 

analitičnih in transformativnih procesov v podjetjih (predvidoma do 25.000 EUR 
na podjetje)

Sklop B: do 50 % financiranje stroškov opredeljenih izvedbenih 
projektov podjetij (predvidoma do višine 75.000 EUR na podjetje)

• TRAJANJE: sklop A: 3 - 4 mesece, sklop B: 7 mesecev
• PRIJAVNI ROK: Predvidenih je 5 rokov za odpiranje. 
Skrajni rok za oddajo vlog: 1. odpiranje: september 2022
Naslednji roki – vsakih 5 mesecev.

JAVNI RAZPIS PODPORA MSP PODJETJEM PRI 
PREHODU NA TRAJNOSTNE IN KROŽNE 

POSLOVNE MODELE – v pripravi



HVALA ZA POZORNOST


