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ODPRT RAZPIS 

1. Nepovratna sredstva za mlada podjetja na področju rabe lesa  

 

Predmet javnega razpisa 

Je sofinanciranje mladih podjetij s področja lesarstva, kjer se želi spodbuditi rast podjetij in 
uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje 
novih delovnih mest.  
Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih 
poslovnih modelov na področju rabe lesa.  
 
Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in 
izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije 
in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k 
prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.  
 

Upravičenci 

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg 
uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), glavno registrirano dejavnost: 
 

 oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 
razen pohištva, ali 

 oddelek C31 Proizvodnja pohištva, ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 1. 
1. 2015 do 31. 5. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja, v primeru socialnega 
podjetja pa datum prve registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, pri čemer je 
bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 
31. 5. 2016). 

 

Razpisnik: Slovenski Podjetniški Sklad  

Datum objave: 1.7.2016 

Rok za oddajo: 15.8.2016 

Predvidena višina sredstev: 500.000,00 eur 

Višina subvencije: Minimalno 7.000,00 eur ter max 40.000,00 eur 
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Prejemniki sredstev na javnih razpisih Sklada pri produktih P2A, P2B, P2R, SK50, SK75 in SK 200 
niso upravičeni do prijave na ta javni razpis. Prijava na produkt P2L se izključuje s hkratno prijavo 
na razpise P2, P2B, P2R, SK 75 in SK 200. 
 

Nepovratna sredstva so po pravilu "De minimis".  

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni 
izvajanju dejavnosti gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008). Upravičeni stroški so: 

 
 stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški 

investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do 
sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;  

 stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV; 
 stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za 

polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje 
upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas. Stroški se 
priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2016 ali 
kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev); 

 posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih 
neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na 
operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški 
materiala, goriva, vode, telefona itd.). 

 
Višina sredstev 
 
Maksimalna odobrena višina subvencije za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna 
odobrena višina subvencije pa 7.000,00 EUR. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za 
sofinanciranje znaša 9.333,33 EUR za upravičence iz vzhodne kohezijske regije in 10.000,00 EUR za 
upravičence iz zahodne kohezijske regije. 
 

Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo do 343.980,00 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija pa do 156.020,00 EUR. 

  

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 
izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 
na: info@tiko-pro.si 
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2. Nepovratna sredstva za individualne sejemske nastope v tujini  

 

 

Predmet razpisa 

Je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 

tujini. Mednarodni sejem je sejem: 

 ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase 

www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in 

 ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti 

več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

Upravičenci 

So MSP podjetja, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje 

poslovanje diverzificirati na nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti 

na tujih trgih. 

Pomoč se ne dodeli za podjetja iz dejavnosti: 

 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov; 

 Ladjedelništvo; 

 Proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo; 

 Premogovništvo;  

 Primarno kmetijsko proizvodnjo. 

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT  

Datum objave: 8.7.2016 

Rok za oddajo: 5.8.2016, 3.2.2017 ter  1.6.2017 oz. do porabe predvidenih 

proračunskih sredstev  

Predvidena višina sredstev: 3.000.000,00 eur 

Višina subvencije: Do 10.000 eur, do 50% 

http://www.expodatabase.com/
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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Dodatni pogoji razpisa 

Upravičeno podjetje mora izpolnjevati tudi dodatne pogoje: 

 podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas,  

 podjetje je na osnovi finančne in dinamične bonitetne ocene pridobilo vsaj dve točki ter ima 

ter ima dinamično oceno višjo od (- -).  

Upravičeni stroški 

Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno 

vlogo na posamezni sejem. Pomoč je v okviru sheme "De minimis".  

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so: 

 stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, 

 stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora. 

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, 

stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV).  

Višina sredstev 

Koriščenje sredstev je hkrati v okviru posameznega leta omejeno tudi glede na kohezijski regiji: 

Sredstva / Leto 2016 2017 

SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija 1.020.000 eur 1.020.000 eur 

SKLOP B - Zahodna kohezijska regija 480.000 eur 480.000 eur 

SKUPAJ 1.500.000 eur 1.500.000 eur 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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3. Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki S loveniji v 

letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi  

 

 

Namen razpisa 

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje 

Republike Slovenije.  

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih 

vstopih tujih investitorjev.  

Finančne spodbude so namenjene investicijskim projektom, ki bodo zagotavljali nova delovna 

mesta, prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij 

in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji in prispevali k skladnejšemu 

regionalnemu razvoju. 

Prijavitelji in prejemniki spodbude  

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične 

osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije. Investicijski projekti se morajo 

izvajati v projektnih podjetij, ki so prejemniki spodbude. Projektno podjetje je gospodarska družba, 

registrirana v Republiki Sloveniji, tuji investitor pa mora v njej imeti v najmanj 50% lastniški delež.  

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude so stroški materialnih (nakup, gradnja stavb) in 

nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, idp.) ter stroški odpiranja novih delovnih mest.  

Višina subvencije 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT  

Datum objave: 1.7.2016 

Rok za oddajo: 27.3.2017 oz. do porabe predvidenih proračunskih sredstev  

Predvidena višina sredstev: 4.640.000 EUR v letu 2017 

Višina subvencije: Do 2 milijona EUR 
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Višina finančne spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, 

vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter 

v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne več kot 2 milijona 

EUR. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS  

4. Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in  

2017 

 

Namen razpisa 

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem olajša 

odločitve pri vstopu oz. o načinu vstopa na izbrani tuj trg.  

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih 

trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in 

prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg. 

Prijavitelji 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v 

Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z 

zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. 

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih 

zagotavlja zunanjih izvajalec, z ustreznimi referencami.  

Višina subvencije  

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT  

Datum objave: 1.7.2016 

Rok za oddajo: 
18.8.2016 do 13.00 ure, 27.1.2017 do 13.00 ure, 2.6.2017 do 13.00 

ure 

Predvidena višina sredstev: 500.000,00 EUR  

Višina subvencije: Do 50% upravičenih stroškov  



 

11 

 

Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je 

vrednostno omejena, in sicer ne sme preseči 4.500,00 EUR na posamezno operacijo.  

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 
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ODPRT RAZPIS  

5. Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega 

centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017 

 

Namen razpisa 

Namen razpisa je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki 

bo zviševal usposobljenost  in kompetence kadra, zaposlenega v lesno-predelovalni industriji, 

okrepil uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij in izboljšal poslovne procese.  

Predmet razpisa 

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za 

razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in 

konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge. 

Prijavitelji 

Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter 

osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na 

področju dizajn managementa in znamčenja ter drugih vsebinskih področij projekta in imajo 

ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo. Podprt bo en konzorcij z 

vsaj 10 partnerji. 

Upravičeni stroški 

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti: vodenje projekta; priprava načrta usposabljanj in 

uvajanja poslovnih izboljšav, priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta, 

uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij; aktivno sodelovanje 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Datum objave: 1.7.2016 

Rok za oddajo: 25.7.2016 do 11. ure  

Predvidena višina sredstev: 560.000,00 EUR  
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partnerjev na področju vodenja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja dizajn managementa ter 

drugih ustreznih vsebin.  

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 
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ODPRT RAZPIS  

6. 4. javni razpis za Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

za leto 2016 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano 

Datum objave: 24.6.2016 

Rok za oddajo: 7.9.2016 

Predvidena višina sredstev: 6.000.000 EUR 

Višina sofinanciranja: 30 % - 50 % 

 

Namen in cilji razpisa 

Ukrep je namenjen individualnim in kolektivnim naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev 

podnebnim spremembam. Cilj je povečati produktivnost in okoljsko učinkovitost kmetijskih 

gospodarstev. 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne 

spremembe.  

Kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe na njihovih kmetijskih 

gospodarstvih, in sicer za: 

 Nakup in postavitev mrež proti toči, 

 Nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme  

 Ureditev trajnih nasadov 

 Ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev 

namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba 

 Naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega 

gospodarstva 

Upravičenci 

Upravičenec za dodelitev podpore v okviru podukrepa 4.1 je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 

je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 
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Kmetijska gospodarstva so lahko fizične ali pravne osebe. Kot vlagatelj se na razpis lahko prijavi 

tudi mladi kmet, ki je prvič ustanovil kmetijsko gospodarstvo v obdobju pet let pred oddajo vloge 

in je ob vložitvi star med 18 in 40 let ter ima ustrezno znanje in usposobljenost za opravljanje 

kmetijske dejavnosti. Če je gre za kolektivno naložbo, je upravičenec do podpore organizacija 

proizvajalcev, zadruga ali skupina kmetov.  

Podpora 

Naložbe, za katere dobijo kmetijska gospodarstva povrnjen del stroškov so majhne, enostavne in 

zahtevne. Majhne naložbe so naložbe, katerih skupna priznana vrednost znaša do vključno 15.000 

EUR, enostavne naložbe so tiste, ki znašajo nad 15.000 do vključno 200.000 EUR skupne priznane 

vrednosti in zahtevne naložbe, katerih skupna priznana vrednost je nad 200.000 EUR. 

Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Stopnja javne podpore je 30% upravičenih 

stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50%.  

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS  

7. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko -poslovno infrastrukturo za 

obdobje 2016-2017 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: 24.6.2016 

Rok za oddajo: 25.7.2016 do 23. ure 

Predvidena višina sredstev: 11.466.666,66 EUR 

Višina sofinanciranja: Do 90 % upravičenih stroškov, največ 3.000.000,00 EUR 

 

Namen in cilji razpisa 

Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih 

lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem 

področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega 

sklada za regionalni razvoj. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih 

projektov dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-

poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.  

Do sofinanciranja bodo upravičene operacije, pri katerih bo v postopku izbora izkazana in 

dokazana dejanska potreba po investicijah v ekonomsko-poslovno infrastrukturo na predvidenem 

območju izvajanja, kjer obstoječa infrastruktura ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in 

ustvarjanje novih delovnih mest. 

Upravičenci in upravičene prijave  

Upravičeni prijavitelji so samoupravne lokalne skupnosti (občine). 

Do prijave so upravičene operacije katerih cilj je zagotavljanje novih delovnih mest. V izbirni 

postopek se bodo uvrstile operacije, ki v besedilu prijave predvidevajo rezultat vsaj 25 ustvarjenih 

delovnih mest na 1.000.000,00 EUR vloženih sredstev sofinanciranja, dosežen v dveh letih od 

zaključka operacije. 
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Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:  

 gradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture; 

 nakup nezazidanih zemljišč;  

 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;  

 stroški informiranja in komuniciranja;  

 stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

Višina sofinanciranja 

Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), 

zagotovi občina iz lastnih sredstev. Najvišji možni znesek sofinanciranja posamezne prijavljene 

operacije lahko znaša največ 3.000.000,00 EUR.  

 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

8. Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz 

slovenske lesnopredelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«  

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT 

Datum objave: 24.6.2016 

Rok za oddajo: 9.9.2016 do 13. ure 

Predvidena višina sredstev: 150.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: 60 % od upravičenih stroškov, največ 8.000,00 EUR 

 

Namen in cilj javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je omogočiti predstavitve slovenskih podjetij lesno-predelovalne industrije 

in njihovih izdelkov/storitev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. 

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije pri 

njihovih individualnih predstavitvah na mednarodnih sejmih v tujini. 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij 

iz slovenske lesno-predelovalne industrije na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. 

Upravičenci 

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju 

rabe lesa in imajo kot glavno dejavnost registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa, 

proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali C31 (Proizvodnja pohištva), 

in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 
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Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so naslednji:  

 stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,  

 stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,  

 stroški tehničnih priključkov in  

 stroški upravljanja razstavnega prostora. 

Višina sofinanciranja 

Intenzivnost pomoči v skladu z razpisom znaša 60% upravičenih stroškov. Pomoč je vrednostno 

omejena in ne more preseči 8.000, 00 EUR.  

 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

9. Nepovratna sredstva za mlade kmete 

 

Razpisnik: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Datum objave: 17.6.2016 

Rok za oddajo: 17.8.2016 

Predvidena višina sredstev: 150.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: 60 % od upravičenih stroškov, največ 45.000,00 eur 

 

Namen in cilji razpisa 

Podpora je namenjena mladim kmetom za lažjo vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti, za 

izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti 

kmetijskih gospodarstev. 

Predmet razpisa 

Dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. 

Upravičenci 

Upravičenci do podpore so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let in 

imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Mladi kmetje so 

fizične osebe, ki so edini nosilci kmetijskega gospodarstva na kmetiji. 

Višina podpore 

Višina podpore se deli na dva pavšala: 

 45.000 EUR bo prejel mladi kmet, ki bo v podukrep vstopil zaposlen na svoji kmetiji ali se 

bo ob oddaji vloge zavezal, da se bo na svoji kmetiji zaposlil v roku 9 mesecev, 

 18.600 EUR ostali mladi kmetje. 

Javna podpora se bo izplačala v dveh obrokih. 70% sredstev se bo izplačalo ob odločbi o pravici do 

sredstev, ostalih 30% sredstev pa po pravilni izvedbi poslovnega načrta. 
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ODPRT RAZPIS 

10. Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz 

slovenske lesnopredelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«  

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT 

Datum objave: 24.6.2016 

Rok za oddajo: 9.9.2016 do 13. ure 

Predvidena višina sredstev: 150.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: 60 % od upravičenih stroškov, največ 8.000,00 EUR 

 

Namen in cilji razpisa 

Namen javnega razpisa je omogočiti predstavitve slovenskih podjetij lesno-predelovalne industrije 

in njihovih izdelkov/storitev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije  pri 

njihovih individualnih predstavitvah na mednarodnih sejmih v tujini. 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij 

iz slovenske lesno-predelovalne industrije na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. 

Upravičenci 

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju 

rabe lesa in imajo kot glavno dejavnost registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa, 

proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali C31 (Proizvodnja pohištva), 

in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 
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Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so naslednji: stroški najema razstavnega prostora 

za naveden mednarodni sejem v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški 

tehničnih priključkov in stroški upravljanja razstavnega prostora. 

Intenzivnost pomoči v skladu z razpisom znaša 60% upravičenih stroškov. Pomoč je vrednostno 

omejena in ne more preseči 8.000, 00 EUR.  

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

11. Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter 

storitev turističnega gospodarstva (2016-2018) 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: 10.6.2016 

Rok za oddajo: 10.8.2016, 22.2.2017 

Predvidena višina sredstev: 4.199.142,18 EUR 

Višina sofinanciranja: 70 % od upravičenih stroškov, minimalno 30.000 EUR 

Namen in cilji javnega razpisa 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi z javnim razpisom spodbuditi podjetja k bolj 

inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in 

promociji. Prav tako se želi turističnemu gospodarstvu omogočiti s sofinanciranjem razvoja in 

promocije turističnih proizvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih 

podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in 

digitalnega trženja. Z navedenimi aktivnostmi se bo prispevalo k večji konkurenčnosti turističnih 

MSP-jev na globalnem trgu. 

Predmet javnega razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih 

turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s 

tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. 

Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih 

vsebinah. 

Upravičenci 

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki 

in zadruge s področja turizma. 
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Upravičeni stroški 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev: 

 svetovanje, 

 oblikovanje (grafična podoba vsebin), 

 digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,  

 oglaševanje,  

 specializacija.  

Višina sredstev 

Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov. Minimalna vrednost 

upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR, maksimalna vrednost pa 200.000,00 EUR ob 

upoštevanju pravila DE MINIMIS. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

 

 

  

mailto:info@tiko-pro.si


 

25 

 

ODPRT RAZPIS 

12. Javni razpis 4.1. - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, 

za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, 

varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave  

 

Razpisnik: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 

Slovenije 

Datum objave: 10. 6. 2016 

Rok za oddajo: 7. 9. 2016 do 24. ure 

Predvidena višina sredstev: 40.000.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: 30 % do 50 % upravičenih stroškov 

 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških 

izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.  

Cilj razpisa 

Cilj ukrepa je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje 

odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.  

Podpora je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskega gospodarstva v lastno 

primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, 

varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave in sicer za:  

 tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji domačih živali,  

 ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, 

 ureditev greznic in čistilnih naprav,  

 nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme 

Naložbe se glede na cilje delijo na: 

a) Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so usmerjene v: 

 zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti 

živinoreje,  
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 prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam,  

 povečanje energetske učinkovitosti, vključno z večjo uporabo lesa,  

 uvajanje obnovljivih virov energije razen za pridobivanje energije iz sončnega vira in 

proizvodnjo bioplina,  

 gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij, 

 ekološko pridelavo hrane. 

b) Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi: 

 dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela,  

 povečanja stroškovne učinkovitosti,  

 povečanja higiene in kakovosti ter  

 doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. 

Upravičenci 

Do prijave na javni razpis je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register 

kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 

V kolikor gre za kolektivno naložbo, so upravičenci do podpore: 

 organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij 

proizvajalcev,  

 zadruga ali  

 skupina kmetov. 

Upravičeni stroški 

V sklopu razpisa so upravičeni stroški: 

a) stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče 

opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-

komunikacijske tehnologije in strojne opreme.  

b) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in 

surovin;  

c) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic, 

d) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;  

e) stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih;  

f) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca, 

g) splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb. 
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Višina podpore 

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov 

naložbe in se poveča za:  

 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi 

omejitvami in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi 

možnostmi za kmetijsko dejavnost. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani 

zadruge ali organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani 

skupine kmetov svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD. 

 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 

1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega 

izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali 

organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov 

skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te 

alineje,  

 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,  

 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega 

gospodarstva se nahaja na problemskih območjih. Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti 

najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali 

kolektivno naložbo ter članov skupine kmetov naslov stalnega prebivališča oziroma lokacijo 

kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih,  

 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,  

 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj 

polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno 

naložbo, ter najmanj polovica članov skupine kmetov izpolnjevati pogoje za mladega 

kmeta. 

Stopnje podpore iz prejšnje podtočke se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov 

upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na vlogo. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

13. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe 

namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja 

okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih 

območjih  

 

Razpisnik: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 

Slovenije 

Datum objave: 10. 6. 2016 

Rok za oddajo: 7. 9. 2016 do 24. ure 

Predvidena višina sredstev: 4.000.000 EUR 

Višina sofinanciranja: 5.000 do 7.000 EUR 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških 

izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 

na vodovarstvenih območjih. 

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev je namenjena individualnim in 

kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, 

v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter 

znižanju stroškov pridelave, in sicer za:  

 tehnološke posodobitve hlevov namenjenih reji domačih živali,  

 ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,  

 ureditev greznic in čistilnih naprav,  

 nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. 

Naložbe se glede na cilje Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 delijo na: 

a. Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so usmerjene v: 

 zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske 

proizvodnje, zlasti živinoreje.  

 prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam. 

 povečanje energetske učinkovitosti, vključno z večjo uporabo lesa,  
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 uvajanje obnovljivih virov energije razen za pridobivanje energije iz 

sončnega vira in proizvodnjo bioplina,  

 gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in 

varčevalnih tehnologij. 

 ekološko pridelavo hrane. 

 

b. Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi: 

 dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela,  

 povečanja stroškovne učinkovitosti,  

 povečanja higiene in kakovosti ter  

 doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. 

Upravičenci 

Do prijave na javni razpis je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register 

kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v RS ter ima sedež podjetja ali lokacijo 

kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so 

bila določena s predpisi Vlade RS. V primeru kolektivnih naložb mora imeti več kot polovica članov 

zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo oziroma več kot polovica 

članov skupine kmetov sedež podjetja ali lokacijo kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 

kolektivne naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so bila določena s predpisi Vlade RS. 

V kolikor gre za kolektivno naložbo, so upravičenci do podpore: 

 organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij 

proizvajalcev,  

 zadruga ali  

 skupina kmetov. 

Upravičeni stroški 

V sklopu razpisa so upravičeni stroški: 

a) stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče 

opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-

komunikacijske tehnologije. 

b) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in 

surovin;  

c) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic; 

d) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;  

e) stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih;  

f) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca; 

g) splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb. 
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Višina podpore 

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov 

naložbe in se poveča za:  

 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi 

omejitvami in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi 

možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih 

gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali 

organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov 

svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje 

kmetijskih gospodarstev v OMD,  

 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 

1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega 

izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali 

organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov 

skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te 

alineje,  

 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,  

 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega 

gospodarstva se nahaja na problemskih območjih iz Priloge št. 14. k razpisni dokumentaciji. 

Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizacije 

proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo ter članov skupine kmetov naslov 

stalnega prebivališča oziroma lokacijo kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih,  

 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,  

 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj 

polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno 

naložbo, ter najmanj polovica članov skupine kmetov izpolnjevati pogoje za mladega kmeta 

iz 2. točke 3. poglavja javnega razpisa;  

Stopnje podpore iz prejšnje podtočke se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov 

upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na vlogo. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

14. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na 

področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL 

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave: 10.6.2016 

Rok za oddajo: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016. 

Predvidena višina sredstev: 8.000.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja:  

Predmet razpisa 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na 

področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije. 

Namen razpisa 

 B - podjetniški projekti BL - projekti s področja obdelave ali 

predelave lesa. 

Namen 

dodeljevanja 

Spodbujanje razvoja začetnih 

podjetniških investicij, ki se izvajajo na 

območju Republike Slovenije in 

ustvarjajo pozitivne učinke na področju 

konkurenčnosti, novih delovnih mest in 

rasti dodane vrednosti na zaposlenega. 

Spodbujanje razvoja slovenske lesno 

predelovalne industrije na področju 

začetnih investicij. 
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Cilji razpisa 

 B - podjetniški projekti  BL - projekti s področja obdelave ali 

predelave lesa. 

Cilj razpisa je 

spodbujanje 

 podjetniške aktivnosti 

 konkurenčnosti, tržne 

naravnanosti in tehnološkega 

razvoja podjetij, 

 skladnega regionalnega razvoja. 

 obdelave in predelave lesa, 

 konkurenčnosti, tržne 

naravnanosti in tehnološkega 

razvoja podjetij, 

 skladnega regionalnega razvoja. 

Posojila se bodo dodeljevala v dveh sklopih, in sicer: 

 SKLOP 1 – PO pravilih državne pomoči, 

 SKLOP 2 – BREZ elementov državne pomoči. 

Upravičenci 

Upravičenci so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe in 

zadruge.  

Upravičeni stroški 

 Nakup nepremičnin, 

 Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, 

 Nakup strojev in opreme, 

 Nakup nematerialnih naložb, 

 Stroški svetovanja MSP-jem, 

 Obratna sredstva. 

Posojilni pogoji 

 Skupna doba vračanja posojila je do 12 let z vključenim moratorijem. Moratorij lahko traja 

največ 36 mesecev. 

 Zavarovanje je lahko bančna garancija, hipoteka, bančni depozit, ipd. Zavarovanje mora biti 

vsaj 1:1,2. 
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Namen B 

 obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,70%,  

 obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM* + pribitek od 0,60% do 0,80%. 

 

Namen BL 

 obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,20%, 

 obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM + pribitek od 0,10% do 0,50%. 

 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

15. Zaposli.me 2016/2017 

 

Razpisnik: Zavod za zaposlovanje 

Datum objave: 27.5.2016 

Rok za oddajo: 31.7.2017 

Predvidena višina sredstev: 33.918.470,00 EUR 

Višina sofinanciranja: 5.000 do 7.000 EUR 

Predmet razpisa 

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, 

ustrezajo ciljnim skupinam programa in smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša od 

5.000 do 7.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. 

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne 

krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so najmanj 12 

mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas. 

Upravičenci  

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 

mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni 

ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila. 

Ciljne skupine brezposelnih 

V zaposlitev s pomočjo subvencije bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od 

naslednjih kriterijev: 

 so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 

mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.  
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Upravičeni stroški 

Sklenitev delovnega razmerja sklenjenega neprekinjeno za najmanj 12 mesecev. 

Višina subvencije 

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih 

izpolnjuje kandidat za zaposlitev: 

 5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine; 

 6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema; 

 7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem. 

Višina 
subvencije 

Kriteriji 

5.000 EUR 
(EN KRITERIJ) 

dopolnila 30 let ali več in 
je najmanj 12 mesecev 
prijavljena v evidenci 

brezposelnih   
ALI 

starejša od 50 let in 
najmanj 6 mesecev 

prijavljena v evidenci 
brezposelnih 

ALI 

dopolnila 30 let ali več, 
ima končano največ 

osnovno šolo (ISCED 2) 
in je najmanj 6 mesecev 

prijavljena v evidenci 
brezposelnih 

6.000 EUR 
(DVA 
KRITERIJA) 

starejša od 50 let in je 
hkrati   najmanj 12 

mesecev prijavljena v 
evidenci brezposelnih 

ALI 

starejša od 50 let in ima 
hkrati končano največ 

osnovno šolo (ISCED 2) in 
je najmanj 6 mesecev 
prijavljena v evidenci 

brezposelnih 
ALI 

dopolnila 30 let ali več, 
ima hkrati končano 
največ osnovno šolo 

(ISCED 2) in je najmanj 
12 mesecev prijavljena v 

evidenci brezposelnih 

7.000 EUR 
(VSI TRIJE 
KRITERIJI) 

starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in 
ima hkrati  končano največ osnovno šolo (ISCED 2) 

Rok za prijavo 

Oddaja ponudb od 3. 6. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2017. 

 

Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. 

Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

16. Kreditiranje okoljskih naložb 56PO16  

 

Razpisnik: Eko sklad 

Datum objave: 15.4.2016 

Rok za oddajo: do porabe sredstev 

Predvidena višina sredstev: 5.000.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: Od 75 % do 85 % vrednosti upravičenih stroškov 

Upravičenci 

Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe, druge pravne osebe in samostojni podjetniki.  

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v: 

 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

 zmanjšanje onesnaževanje zraka, 

 gospodarjenje z odpadki, 

 varstvo voda in učinkovita raba vode, 

 odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in 

 začetne naložbe v okoljske tehnologije.  

Upravičeni stroški 

Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. 

Priznani stroški obsegajo: 

 stroške nabave in namestitve opreme,  

 strojev in naprav,  

 stroške prenosa tehnologij z nakupom patentov,  

 licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja,  

 stroške projektiranja, zunanjega tehničnega nadzora, dovoljenj in  

 vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z 

naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. 
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Kreditni pogoji 

 Obrestna mera: trimesečni Euribor + najmanj 1,3% 

 Odplačilna doba: 15 let, moratorij na glavnico je lahko največ 1 leto.  

 Višina kredita: najvišji delež kredita je od 75 – 85%. Najnižji znesek kredita je 25.000 eur, 

najvišji pa 2 mio eur.  

Zavarovanje kredita: štiri bianco menice in z enim ali več dodatnih instrumentov (zavarovalne 

police, hipoteka na nepremičnine, tržno zanimive premičnine, vrednostni papirji, drugo). 

 

Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. 

Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRTI RAZPIS 

17. Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 

za leto 2016 

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad 

Datum objave: 11.3.2016 

Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najdlje do 15.11.2016 

Višina sredstev: 2.000.000,00 EUR 

 

Predmet razpisa 

Je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za 

evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

Upravičenci 

So vse pravne osebe, ki so registrirane pred 1. 7. 2015. 

Upravičeni stroški 

Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju 

odobrenega projekta. Lahko prijavite tudi projekte, s katerimi ste že kandidirali v zadnjih dveh 

letih, vendar prijavljate na ta razpis novo zaključeno fazo projekta. Najvišja skupna višina 

izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko 250.000,00 EUR. 

Posojilni pogoji 

 Višina posojila je med 5.000,00 do 100.000,00 eur.  

 Obrestna mera: veljavna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči* + 1,00% 

letno. 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si.  

mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi


 

39 

 

ODPRT RAZPIS 

18. P1 PLUS 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere 

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave: 12.2.2016 

Rok za oddajo: 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2016. 

Višina sredstev: 
 za izdajanje garancij 90.000.000 EUR,  

 za subvencioniranje obrestne mere 19.500.000 EUR 

Višina sofinanciranja: 
Garancija v višini 60 % do 80 %, obrestna mera od 0,15 % do 0,65 % + 6 

mesečni EURIBOR 

Predmet razpisa 

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih 

razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. 

Namen razpisa 

Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih 

kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje 

tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje 

dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in 

spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. 

Upravičenci 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 

se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja 

(so.p.). 
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Višina garancije in višina subvencije 

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 90.000.000 EUR.  

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 19.500.000 EUR.  

Kreditni in garancijski pogoji 

produkt/linija 

MSP 5+ Mladi MSP 

% 

garancije 

obr. mera 6 

mesečni EURIBOR 

+ pribitek v % 

% 

garancije 

obr. mera 6 

mesečni 

EURIBOR + 

pribitek v % 

A.1. Razvojne garancije in 

mikrogarancije za MSP 
60 % 0,40 % 80 % 0,15 % 

A.2. Razvojne garancije in 

mikrogarancije za tehnološko 

inovativna podjetja 

80 % 0,15 % 80 % 0,15 % 

A.3. Razvojne garancije in 

mikrogarancije za MSP iz šifre 

dejavnosti G 

60 % 0,65 % 60 % 0,65 % 

A.4. Razvojne garancije za 

nadaljnje poslovanje zdravih 

jeder podjetij v stečaju 

60 % 0,40 % 80 % 0,15 % 

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. 
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A1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP 

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 

trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.  

Upravičeni stroški 

 za razvojne garancije:  

o stroški materialnih in nematerialnih investicij, 

o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami 

in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih 

investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.  

 za mikrogarancije: obratna sredstva 

  RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE 

MSP 5+  60% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

1.250.000 EUR (za cestno tovorni 

promet 625.000 EUR) 

 obrestna mera kredita: 6 mesečni 

EURIBOR +0,40% 

 ročnost kredita: 1,5 do 10 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 24 mesecev (moratorij 

se šteje v odplačilno dobo kredita) 

 60% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

100.000 EUR za mikro in mala 

podjetja in 200.000 EUR za srednje 

velika 

 obrestna mera kredita: 6 mesečni 

EURIBOR +0,40% 

 ročnost kredita: 1,5 do 5 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 6 mesecev (moratorij se 

šteje v odplačilno dobo kredita) 

MLADI 

MSP 

 80% garancija Sklada - maksimalni 

znesek kredita je 937.500 EUR (za 

cestno tovorni promet 468.750 

EUR) 

 obrestna mera kredita: 6 mesečni 

EURIBOR +0,15% 

 ročnost kredita: 1,5 do 10 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 24 mesecev (moratorij 

se šteje v odplačilno dobo kredita) 

 80% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

100.000 EUR za mikro in mala 

podjetja in 200.000 EUR za srednje 

velika 

 obrestna mera kredita: 6 mesečni 

EURIBOR +0,15% 

 ročnost kredita: 1,5 do 5 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 6 mesecev (moratorij se 

šteje v odplačilno dobo kredita) 
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A2 Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja  

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno 

uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja 

obratnih sredstev. 

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:  

 če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali  

 če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje 

(tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu ter 

patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali razni standardi oz. certifikati). 

Upravičeni stroški: 

 za razvojne garancije: 

o stroški materialnih in nematerialnih investicij,  

o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in 

lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij 

oziroma maksimalno 200.000 EUR.  

 za mikrogarancije: obratna sredstva 

  RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE 

MSP 5+ 

in 

MLADI 

MSP 

 80% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

937.500 EUR (za cestno tovorni 

promet 468.750 EUR) 

 obrestna mera kredita: 6 mesečni 

EURIBOR +0,15% 

 ročnost kredita: 1,5 do 10 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 24 mesecev (moratorij 

se šteje v odplačilno dobo kredita) 

 80% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

100.000 EUR za mikro in mala 

podjetja in 200.000 EUR za 

srednje velika 

 obrestna mera kredita: 6 

mesečni EURIBOR +0,15% 

 ročnost kredita: 1,5 do 5 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 6 mesecev (moratorij 

se šteje v odplačilno dobo 

kredita) 
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A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G - trgovina, 

vzdrževanje in popravila motornih vozil  

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 

trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev. 

Upravičeni stroški: 

 za razvojne garancije: 

o stroški materialnih in nematerialnih investicij,  

o obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in 

lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij 

oziroma maksimalno 200.000 EUR.  

 za mikrogarancije: obratna sredstva 

 

 

RAZVOJNE GARANCIJE MIKROGARANCIJE 

MSP 5+ in 

MLADI MSP 

 60% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

1.250.000 EUR (za cestno 

tovorni promet 625.000 EUR) 

 obrestna mera kredita: 6 

mesečni EURIBOR +0,65% 

 ročnost kredita: 1,5 do 10 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 24 mesecev 

(moratorij se šteje v odplačilno 

dobo kredita) 

 60% garancija Sklada 

 maksimalni znesek kredita je 

100.000 EUR za mikro in mala 

podjetja in 200.000 EUR za 

srednje velika 

 obrestna mera kredita: 6 

mesečni EURIBOR +0,65% 

 ročnost kredita: 1,5 do 5 let 

 moratorij na odplačilo glavnice 

kredita: do 6 mesecev 

(moratorij se šteje v odplačilno 

dobo kredita) 

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi
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ODPRT RAZPIS 

19. SID BANKA – Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja 

(MSP) 

 

Razpisnik: SID BANKA 

Datum objave: 4.2.2016 

Rok za oddajo: Do 31.10.2016 

Višina kreditiranja: Kredit v višini do 10.000.000,00 EUR 

Upravičenci 

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je 

ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) 

ter izpolnjuje naslednje pogoje 

 po velikosti sodi v kategorijo MSP; 

 glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi 

naslednje pogoje: 

o razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0, 

o razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0, 

o razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti 

znaša najmanj 1,5; 

 posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi 

izkazi za dve polni poslovni leti; 

 ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih 

računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES. 

Seznam kreditnih linij je TUKAJ.  

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si 

 

http://www.tiko-pro.si/files/35/2016/sid_bros%CC%8Cura_final%5B3%5D.pdf
mailto:info@tiko-pro.si
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ODPRT RAZPIS 

20. Delovni preizkus 2016 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Datum objave: 1.2.2016 

Rok za oddajo: Do 9.9.2016 do 12. ure oziroma do porabe sredstev 

Višina sredstev: 1.000.000 EUR 

Višina sofinanciranja: 206 EUR na osebo 

Predmet javnega povabila 

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki 

sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. 

Namen javnega povabila 

Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o 

nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti 

na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca 

oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. 

Ciljna skupina 

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih 

izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:  

 osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,  

 osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,  

 osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,  

 osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in  

 osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu. 

Upravičeni prijavitelji 

Pravna ali fizična oseba, vpisana v poslovni register Slovenije, ima vsaj 3 mesece pred oddajo 

prijave eno osebo zaposleno ali je samozaposlena oseba. 
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Pogoji 

Delodajalci lahko na delovni preizkus vzamejo od 1 do 30 brezposelnih oseb iz ciljne skupine. 

Delovni preizkus traja od 100 ur do največ 1 mesec.  

Upravičeni stroški 

a) strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroška 

delodajalca znaša 206,00 EUR. ali  

b) strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca v dejanski višini, ki je upravičen strošek 

za delodajalce iz sektorjev dejavnosti, ki niso upravičeni do stroška izvedbe delovnega preizkusa za 

udeleženca. 

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno vključeni osebi, sta:  

 dodatek za aktivnost,  

 dodatek za prevoz. 

Upravičeni stroški, katere mora delodajalec samo pokriti 

 mentorja,  

 predhodnega zdravniškega pregleda,  

 zavarovanja za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu,  

 delovne opreme,  

 ureditve delovnega prostora, 

 povezanih z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu,  

 terenskega dela, ipd.   
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ODPRT RAZPIS 

21. Drugo javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2016  

 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Datum objave: 27.1.2016 

Rok za oddajo: Do 7.10.2016 oziroma do porabe sredstev 

Višina sredstev: 11.449.254,00 EUR 

Višina sofinanciranja: Od 55 % do 85 % glede na brezposelnost v obravnavani občini 

Predmet javnega povabila 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2016, ki sodijo v naslednja 

področja, ki jih določa Katalog programov javnih del (v nadaljevanju: Katalog):  

 Kmetijstvo (1. točka Kataloga);  

 Vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga);  

 Okolje in prostor (3. točka Kataloga);  

 Kultura (4. točka Kataloga);  

 Drugi programi javnih del (6. točka Kataloga). 

Namen javnega povabila 

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih 

delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem 

območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov 

javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev 

določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.  

Cilji javnega povabila 

Cilj javnega povabila je izbor programov javnih del za izvajanje katerih obstaja javni interes in v 

katere se bo lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih oseb ter si s tem:  

 povečalo zaposlitvene možnosti ali povečalo možnosti prehoda v zaposlitev ali  

 ohranilo ali razvilo svoje delovne sposobnosti ali  
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 zagotovilo delovno aktivnost in socialno vključenost. 

Ciljne skupine oseb 

 dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti zavod, in še niso bile vključene v Javna dela, 

 brezposelne osebe, ki se ponovno vključijo v javna dela, 

 brezposelni invalidi, 

 brezposelni Romi, 

 brezposelni moški, starejši od 58 let, 

 brezposelne ženske starejše od 55 let. 

Pri enem izvajalci se lahko vključi v program Javnih del od 1 do 15 brezposelnih oseb.  

Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so:  

 del sredstev za plače udeležencev;  

 sredstva za prehrano med delom;  

 sredstva za prevoz na delo in z dela;  

 sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini; 

 sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja. 

Višina sofinanciranja 

Zavod zagotavlja udeležencem programov javnih del deleže plač po naslednjih merilih:  

 85 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 

15,5 %,  

 75 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % 

do 15,5 %, 

 65 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % 

do 12,0 %,  

 55 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 9,0 %.  
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ODPRT RAZPIS – DVA ROKA NA LETO 

22. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška  

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave: vsakih 6 mesecev 

Rok za oddajo: Skladno z objavo 

Višina sredstev: 33.087.636,00 EUR 

Višina sofinanciranja: Do 85 % skupnih upravičenih stroškov 

Cilj programa 

Cilj programa je razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem 

pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist 

ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje. 

Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim 

osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:  

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov  

 Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne 

dediščine  

o Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 

 Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter 

spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi 

infrastrukturami  

o Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih 

storitev  
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Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja  

o Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna 

in dostopna čezmejna območja 

Področja sodelovanja 

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (TC6)  

Področja sodelovanja, ki jih obravnava program: 

 Zagotavljanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti, vrst in habitatov; 

 Povečanje ravni čezmejne koordinacije in usklajevanja varstvenih ukrepov; 

 Povečanje vključenosti lokalnega okolja v ohranjanje biotske raznovrstnosti; 

 Povečanje baze znanja o ekosistemskih storitvah; 

 Ohranjanje kulturne dediščine, ki ji grozi izguba; 

 Zagotavljanje pravega ravnovesja med ohranjanjem in trajnostno rabo naravnih in 

kulturnih virov; 

 Izkoriščanje potenciala varovanih naravnih območij, naravne in kulturne dediščine za 

trajnostni gospodarski razvoj in diverzifikacijo gospodarstva na PO, zlasti v zvezi s 

trajnostim turizmom; 

 Izboljšanje povezav med najbolj naprednimi turističnimi destinacijami in zanimivostmi ter 

središči lokalnega pomena/zaledjem. 

Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja  

Področja sodelovanja, ki jih obravnava program: 

 Reševalne službe: izenačenje veščin in spretnosti med poklicnimi in prostovoljnimi člani 

civilne zaščite in drugimi reševalnimi enotami, izboljšanje spretnosti in timskega dela za 

skupno pripravljenost in odziv na čezmejne nesreče; 

 Zdravstvo in socialno varstvo: izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih ustanov in 

socialnih partnerjev za razvoj in preskus novih modelov in pristopov, ki obravnavajo 

dostopnost socialne oskrbe, zdravstvenih storitev in programov, zlasti na podeželskih in 

oddaljenih čezmejnih območjih; izboljšanje obsega, kakovosti in učinkovitosti storitev in 

programov s spodbujanjem skupnostnih storitev, z zmanjševanjem neenakosti na področju 

zdravja in s promocijo zdravja; 

 Povezljivost in mobilnost: povečanje institucionalnega sodelovanja in krepitev zmogljivosti 

za povečanje trajnostne mobilnosti na obmejnih območjih, izboljšanje povezanosti z 
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javnimi prometnimi povezavami do oddaljenih območij in območij z bolj koncentriranimi 

čezmejnimi turističnimi tokovi.  

Upravičeni prijavitelji 

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Upravičeni 

prijavitelji so naslednji: 

7.1 Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov  

7.1.1 Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne in kulturne 

dediščine 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...).  

 Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki 

delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali 

sorodnih storitev. 

 Mala in srednje velika podjetja.  

7.1.2 Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter 

spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi 

infrastrukturami  

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...). 

 Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe na 

področju varovanja narave. 

7.2 Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja  

 Nacionalni, regionalni in lokalni organi.  

 Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe 

Upravičena območja 

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI – HR vključuje naslednje teritorialne enote 

na ravni NUTS 3: 

 v Republiki Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, 

Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-

Notranjska regija, Obalno-Kraška regija;  
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 v Republiki Hrvaški: Primorsko-Goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, 

Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska 

županija in Karlovačka županija. 

Upravičeni stroški 

1. Stroški osebja  3. Potni in namestitveni 

stroški  

5. Izdatki za opremo  

2. Pisarniški in administrativni 

izdatki 

4. Stroški za zunanje 

strokovnjake in storitve 

6. Izdatki za infrastrukturo in 

gradnje 

Razpoložljiva sredstva 

Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 

33.087.636,00 EUR.  

Prednostne osi Financiranje Skupnosti 

Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 28.074.358,00 

Zdrava, varna in dostopna obmejna območja 5.013.278,00 

Skupaj 33.087.636,00 

Višina sofinanciranja: 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje 

Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. 

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko 

znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in 

dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR.  

Obdobje trajanja projekta 

Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do 

največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) 

in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja). 
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ODPRT RAZPIS 

23. Prvi izziv 2015 - Nepovratna sredstva za zaposlovanje  

 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje 

Datum objave: 30.11.2015 

Rok za oddajo: 31.3.2017 oziroma do porabe sredstev 

Predvidena višina sredstev: 20.700.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: 7.250,00 EUR 

Predmet razpisa 

Je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna 

Slovenija, stari od 15 do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb 

in se ne izobražujejo ali usposabljajo.   

Upravičenci 

Na razpis se lahko prijavijo pravna ali izična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register 

Slovenije (iz celotne Slovenije). Delodajalec lahko predloži več zaporednih ponudb. V kolikor 

zaprosi za višino več kot 21.750,00 eur subvencije, mora k pogodbi predložiti kot zavarovanje tudi 

dve bianco menici z menično izjavo.  

Število možnih vključitev 

Delodajalce lahko odda več ponudb vendar omjeno glede na povprečno število zaposlenih v 

preteklih treh mesecih: 

 od vključno 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi – 1 subvencionirana zaposlitev; 

 od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih osebi – največ 2 subvencionirani zaposlitvi; 

 od 6 ali več povprečno prijavljenih oseb – največ 5 subvencioniranih zaposlitev.  
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Višina sofinanciranja 

Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev bresposelne osebe iz ciljne skupine, 

ki znaša 7.250,00 eur na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj 15 mesecev s 3 

mesečnim poskusnim delom in sicer za polni delovni čas.  

Dokumenacija: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015 

 

 

  

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015
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NAJAVA 

24. Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo 

raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: SKLADNO S PROGRAMOM MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO 

Višina sredstev: 1.200.000,00 EUR 

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje na podlagi predloga komisije 

Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih 

projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine 

Visokih predstavnikov programa Eurostars. 

Cilji javnega razpisa 

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane raziskave in 

eksperimentalni razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo 

z raziskavami in razvojem. 

Upravičeni prijavitelji 

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem 

sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner je bil v okviru 

mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani EUREKA 

Sekretariata. 

Upravičeni stroški 

 stroški osebja (personnel costs); 

 stroški potovanj (travel); 

 stroški materiala (materials);  

 drugi stroški (other); režijski stroški (overheads) 

 stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav (subcontracting); 
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Višina sredstev 

Za nacionalno sofinanciranje projektov je v letu 2016 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2017 

600.000,00 EUR.  

Višina sofinanciranja 

Strokovna komisija na podlagi opravljenega mednarodnega ocenjevanja po merilih, določenih v 

mednarodnem razpisu in predhodnih preverjanjih NPC ter na podlagi potrjenega uvrstitvenega 

seznama projektov, pripravi predlog sofinanciranja.  

Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. 

Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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NAJAVA 

25. Nepovratna sredstva v lesarstvu 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: SKLADNO S PROGRAMOM MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO 

1. Podpora novonastalim podjetjem na področju rabe lesa 

Višina sredstev v 2016: 500.000 EUR  

Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na področju predelave lesa s poudarkom na 
razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali 
energetski učinkovitosti. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, zunanjih izvajalcev, 
informiranja in komuniciranja, posredni stroški in stroški dela 

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % Maksimalna vrednost 
sofinanciranja: 50.000 EUR (minimalno 7.000 EUR) 

2. Spodbujanje razvoja in uvajanja novih produktov v lesarstvu 

Višina sredstev v letu 2016: 3,5 mio eur 

Namen: spodbujanje uvajanja novih ali izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov na področju 
predelave lesa in lesnih tvoriv v proizvodnjo kot prispevek k večji snovni ali energetski 
učinkovitosti. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih 
izvajalcev, informiranja in komuniciranja, posredni stroški in stroški dela 

Višina sofinanciranja: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % Maksimalna vrednost 
sofinanciranja: 500.000 EUR  

 

Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. 

Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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NAJAVA  

26. NAJAVA – Nepovratna sredstva za podjetništvo in konkurenčnost  

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: SKLADNO S PROGRAMOM MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO 

1. Javni razpis za procesni vavčer (2016 - 2017)  

Višina sredstev v letu 2016: 1 mio eur 

Namen razpisa: podpora MSP z enostavnim in transparentnim ukrepom manjših vrednosti za dvig 
kompetenc podjetja (npr. začetno delovanje, poslovni modeli, design itd.) 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev. 

Višina sofinanciranja: do 50%, max. 15.000,00 eur/podjetje.  

2. Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij  

Višina sredstev: 8 mio eur 

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem 
visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in 
inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z vključevanjem multi- in 
inter-disciplinarnih znanj (kreativnost, design, druge netehnološke rešitve). 

Upravičenci: podjetja v RS ne glede na velikost 

Upravičeni stroški: stroški osebja, posredni stroški, stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih 
storitev 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 %, velika do 25 % Maksimalna 
vrednost sofinanciranja: do 200.000 EUR 

3. Dopolnjevanje SME instrumenta  

Višina sredstev: 18.125.000 eur 

Namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v 
okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso 
prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja sta lahko faza 1 ali faza 2. 

Upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili „Seal of Excellence“ 
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Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, stroški raziskav, 
posredni stroški  

Višina sofinanciranja: F1: MSP do 50 %; F2: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 % 
Maksimalna vrednost sofinanciranja: F1 do 35.000 EUR/projekt, F2 do 1.600.000 EUR/projekt 

4. Podpora strateškim (razvojno inovacijskim) partnerstvom na prioritetnih 

področjih pametne specializacije  

Višina razpisanih sredstev: 10.490.783,75 EUR  

Namen: krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu, krepitev sodelovanja med 
gospodarstvom in institucijami znanja; podpora inovacijskim grozdom na vsaki vsebinski prioriteti 
Strategije pametne specializacije (S4). 

Upravičenci: razvojna partnerstva 

Upravičeni stroški: stroški osebja in upravni stroški (vključno z režijskimi stroški) 

Višina sofinanciranja: do 50 %, Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi.  

5. Nepovratna sredstva za pilotne demonstracijske projekte  

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR 

Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno 
uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije (področja 
Pametna mesta, Mobilnost v povezavi s tovarnami prihodnosti) 

Upravičenci: MSP, velika podjetja 

Upravičeni stroški: stroški RR osebja, raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in 
patentov, režijski stroški in drugi stroški poslovanja 

Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % 
Maksimalna vrednost sofinanciranja: 2.500.000 EUR. 

 

Razbremenite svoje zaposlene in povečajte svoje možnosti za pridobitev povratnih sredstev. 

Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si 

  

mailto:info@tiko-pro.si
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NAJAVA  

27. NAJAVA – Nepovratna sredstva za pomoč pri internacionalizaciji  

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Datum objave: SKLADNO S PROGRAMOM MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO 

1. Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih«  

Višina sredstev v letu 2016: 500.000,00 eur 

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform, 
kjer je podjetju vnaprej omogočeno izbiranje ustreznih sogovornikov. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje 
na specializiranih dogodkih 

Višina sofinanciranja: 50%, maksimalno 5.000,00 eur.  

2. Nepovratna sredstva za dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP  

Višina sredstev v letu 2016: 300.000,00 eur 

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov oz. drugih potrdil za 
ustreznost in kakovost poslovanja ali izdelkov, pri zaščiti intelektualne lastnine. 

Upravičenci: MSP 

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega 
certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve. 

Višina sofinanciranja: 50% do 15.000 eur/podjetje.  
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NAJAVA  

28. NAJAVA - Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Datum objave: 5.1.2016 

Rok za oddajo: Skladno z razpisnimi pogoji 

Predvidena višina sredstev: 150.000.000 EUR 

Višina sofinanciranja: Odvisno od razpisa 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo terminski plan objave javnih razpisov 

za leto 2016. Predvidevajo se povratna ter nepovratna sredstva za sledeče ukrepe: 

Naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov 

pridelave - trajni nasadi (npr. mreže proti toči, ureditev ter 

obnovitev trajnih nasadov, namakalni sistemi,...) 

Januar 2016 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov za MSP-je Januar 2016 

Nova mehanizacija in oprema za sečnjo in spravilo lesa Januar 2016 

Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture Februar 2016 

Tehnološke izboljšave s področja higiene, varovanja okolja ter 

varnosti pri delu 
Marec 2016 

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov za velika podjetja April 2016 

Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na 

vodovarstvenih območjih skladno s predpisi 
Maj 2016 

Dodelitev nepovratnih sredstev za pomoč mladim kmetom Junij 2016 
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Prilagoditev na podnebne razmere - zelenjadarstvo Junij 2016 

Javni razpis za agromelioracije na komasacijskih območjih Druga polovica leta 2016 

Izgradnja namakalnih sistemov namenjenim več uporabnikom Druga polovica leta 2016 

Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na 

hribovsko - gorskih območjih 
Druga polovica leta 2016 

Izgradnja širokopasovnega omrežja Druga polovica leta 2016 

Nepovratna sredstva za ekološko pridelavo Druga polovica leta 2016 

Prilagoditev reje na dobrobit živali Druga polovica leta 2016 

Podpore za ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev Druga polovica leta 2016 

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa Druga polovica leta 2016 

Podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti Druga polovica leta 2016 

Izbor projektov za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin Druga polovica leta 2016 

Javni razpis za projekte razvoja novih proizvodov, praks, postopkov 

in tehnologij na področju kmetijstva 
Druga polovica leta 2016 

Link do uradnega dokumenta. TUKAJ.  

 

Pripravimo vam celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudimo GARANCIJO za dobro 

izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje 

na: info@tiko-pro.si. 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/obvestila/2016/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf
mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi
mailto:info@tiko-pro.si.?subject=Kmetijski%20razpisi

