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Pregled javnih razpisov, pozivov  in povabil podjetjem 

 

V zadnjem času je bilo objavljeno veliko javnih razpisov, javnih pozivov, povabil in 

natečajev, kjer lahko podjetja dobijo sredstva kot pomoč pri ponovnem zagonu po 

Covid-19 krizi, za tehnološki razvoj, za preusmerjanje v krožno in zeleno 

gospodarstvo, pa tudi za pomoč pri zunanje-trgovinskem poslovanju, mednarodnih 

delegacijah in podobno. Na enem mestu smo pripravili preglednico in nabor vseh 

omenjenih instrumentov, ki jih razpisujejo Slovenski podjetniški sklad, Slovenski 

regionalni razvojni sklad, SPIRIT, javna agencija in  SID banka in so odprti na dan 

15.04.2022. 

 

    

  SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD   

    

I. Javni razpisi 

1. P1 COVID 2022 - Grancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

2. P2 2022 Spodbude za zagon inovativnih podjetij 

3. SK75 2022 Semenski kapital. Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 € 

4. SI-SK 2022 So-invstiranje z zasebnimi investitorji 

    

II. Javni pozivi 

1. REVAV-16- Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja 

2. REVAV- 7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

3. REVAV-14-Vavčer za prototipiranje 

4. REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM za MSP in VP 

5. REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke 

6. REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb 

7. REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov(LCA) 

8. REVAV-4-Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih 

9. REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 

10. REVAV-13-Vavčer za prenos lastništva 

    

  SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD  

    

1. Javni razpis za predfinanciranje projektov gospodarskih subjektov B-PF 

    

  SPIRIT JAVNA AGENCIJA 

I. Javni razpisi 

1. JR za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS  
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2. JR Spodbuda za raziskovalno razvojne projekte NOO 

3. JR za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti 

4. JP za pomoč podjetjem pri ponovnm zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19 

5. JR  "Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showrooma" 

6. JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v leti 2019-2022 

    

  Javni pozivi 

1. 
JP osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za 
spodbujanje 

  ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023 (JP MLADI 2022/2023) 

2. JP "varovanje inovacijskega potenciala" 

3. JP za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja 

4. JP recenzentom tehnološko razvojnih projektov 

    

  Javni natečaji 

1. Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2022 

    

  Javno povabilo 

1. JP k vpisu v Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assesment - LCA analiza 

 

    

  SID BANKA 

    

I. Programi financiranja SID banke 

1. Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3) 

2. Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN) z možnostjo jamstva EGF 

3. Financiranje naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1) 

4. Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET 1) 

5. Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3) 

6. Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP7) 

7. Zeleno financiranje  

8. neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV) 

9. Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV-ZO) 

    

II. Programi financiranja iz sredstev skladov SID banke 

1. Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 

2. Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 

3. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) - javni sektor 

4. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) - mestne občine, stanov. skladi 

5. Ostala ponudba Skladov SID banke 

    

III. Programi financiranja prek poslovnih bank 

1. Financiranje MSP in MID-Cap iz vira EIB 
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2. Financiranje MSP in MID-Cap iz vira KfW 

3. Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije 

4. Financiranje regionalnega in družbenega razvoja 

5. Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva 

6. Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje 

    

IV. Programi izvoznega financiranja 

1. Financiranje tujih kupcev 

2. Financiranje naložb povezanih podjetij v tujini 

3. Odkup dolgoročnih terjatev do tujih kupcev 

    

V. Projektno in drugo financiranje 

1. Projektna pisarna 

2. Neposredno financiranje v obliki sofinanciranja 

3. Druge oblike neposrednega financiranja 

 

 
SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 

15.04.2022 


