Delovni naslov razpisa

Izvajlec

Predviden
rok objave

Skupna razpisana
višina

2013

2014

SKUPAJ SPODBUDE MGRT 2013/14

447.530.853,00

179.185.983,00

72.108.702,00

Skupaj - Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo

166.468.000,00

111.801.750,00

54.562.500,00

Namen razpisa

Upravičenci

Upravičeni stroški

A. Podporno okolje za podjetništvo in inovacije
1

2

3

4

JR za financiranje izvajanja
nalog univerzitetnih
inkubatorjev v letih 2013 in
2014

Spodbujanje dejavnosti
prenosa tehnologij v javnih
raziskovalnih organizacijah

SPIRIT

SPIRIT

JR za izvajanje celovitih
SPIRIT
podpornih storitev v okviru
vstopnih točk VEM na lokalnem
nivoju
Javni razpis za spodbujanje
SPIRIT
inovativnega okolja v letih 2013
in 2014 - INO (vključno s
tehnološkimi parki in
inkubatorji)

januar

januar

januar

januar

Namen javnega razpisa je zagotoviti podporo univerzitetnim inkubatorjem, Univeritetni
ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k nastajanju in razvijanju inovativnih inkubatorji
projektov oziroma podjetniških pobud ter novih inovativnih podjetij, ki so

Plače z vsemi pripradajočimi davki in prispevki delavca in
delodajalca, povračila stroškov v zvezi z delom, stroški za
izvedbo promocijskih aktivnosti, stroški zunanjih
izvajalcev vezanih na aktivnosti motiviranja, mentoriranje,

sposobna ustvarjati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

izobraževanja in povezovanja

Namen poziva je spodbujanje dejavnosti prenosa tehnologij, tehnološkega
razvoja in inovativnosti v javnih raziskovalnih organizacijah. Dejavnosti
prenosa tehnologij po tem pozivu so: dejavnosti prenosa tehnologij,
licenciranje, ustvarjanje »spin-

JRO (javni
raziskovalni zavodi
in javne
visokošolske
organizacije)

off« in »spin-out« podjetij ali druge oblike upravljanja znanja, razvitega v
JRO.
Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne,
brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve.

Stroški dela zaposlenih v oddelkih v urah dela na
dejavnosti prenosa tehnologij, stroški postopkov, storitev
in materialni stroški, ki nastanejo v postopkih
patentiranja, licenciranja ter ustanavljanja odcepljenih
podjetij,
operativni stroški JRO (režijski stroški), neposredno
povezani z izvedbo dejavnosti za prenos tehnologij
vstopne točke VEM Stroški vstopnih točk VEM, ki nastajajo pri izvajanju
podpornih storitev za podjetike

Namen razpisa je podpreti inovacijska vozlišča, ki nudijo različne oblike
pomoči s področja tehnološko razvojno inovacijskih dejavnosti.

podjetja, zasebni
zavodi, GIZ

Stroški dela in materialni stroški, ki nastanejo nudenju
pomoči pri zaščiti pravic intelektualne lastnine, pomoči pri
ustanovitvi novega podjetja, pomoči pri razvoju in trženju
novega izdelka, postopka ali storitve izven organizacij

5.900.000,00

2.823.750,00

2.972.500,00

500.000,00

173.750,00

222.500,00

1.000.000,00

450.000,00

550.000,00

1.400.000,00

700.000,00

700.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

18.530.000,00

7.750.000,00

10.780.000,00

4.160.000,00

1.200.000,00

2.960.000,00

10.370.000,00

4.550.000,00

5.820.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

podpornega okolja, organizacija dogodkov – usposabljanj,
izobraževanja in nagradnih natečajev itd.

B. Subvencije za podjetja
5

6

JR Subvencije za zagon
inovativnih podjetij P2 2013

JR za tehnološke razvojne
projekte v letih 2013 in 2014

SPS

MGRT

januar

januar

Startup:Namen javnega razpisa je razvoj podjetja in uspešen prenos
mlada inovativna
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. podjetja, vključena
S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni
v SIO
fazi. Še posebej jih spodbujamo k

Stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja npr. stroški
izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na
razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški
promocije, stroški najema opreme, stroški najema

razvoju njihovih podjetniških kompetenc s svključevanjem v programe
mreženja in mentoriranja.
V okviru programa bo vzpostavlejna tudi ustrezna infrastruktura za
spodbujanje podjetij: organizacija mentorske mreže ter
promocija kot npr. Startup Slovenija in Podim konferenca)
Namen razpisa je spodbujanje podjetij za izvajanje raziskovalno-razvojnih
projektov podjetij, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že
obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod,

poslovnih prostorov v SIO, stroški testiranja in dodatnega
usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so
namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda, stroški
mentoriranja,...

ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma
izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali storitev.
7

JR za podporo rasti in razvoju
MSP

MGRT

marec

Namen ukrepa je zagotovitvi podjetjem zagotoviti ustrezno podporopri
njihovi rasti in razvoju ( npr. gazele). Podjetja, ki se soočijo s hitro rastjo
morajo ustezno obvaldovati organizacijske spremembe in procese v

vsa podjetja

Stroški osebja, stroški instrumentov in opreme v obsegu
in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu, stroški
stavb in zemljišča v obsegu in za obdobje, kot se uporablja
za raziskovalni
projket, stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in
patenti, dodatni režijski stroški, drugi operativni stroški

MSP s potencialom - stoški usposabljanj zaposlenih
hitre rasti
- stroški plač
- stroški svetovanja povezanih z razvojnimi programi
podjetij

8

JR za sofinanciranje tehnološke SPS
opreme v letu 2013 - P4 2013

januar

podjetju (kot npr. nastop na tujih trgih, razširitev poslovanja, organizacijske
spremembe,
Za svoje inovacije potrebujejo tudi patentno zaščito, rast pa je pogojena
tudi z vstopom na nov trg.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa MSP
nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.

- stroški nakupa novih strojev in opreme
- stroški nakupa nove programske opreme

0,00

0,00

0,00

77.220.000,00

44.410.000,00

32.810.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

65.620.000,00

32.810.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

3.918.000,00

1.918.000,00

2.000.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

3.218.000,00

1.218.000,00

2.000.000,00

60.900.000,00

54.900.000,00

6.000.000,00

16.900.000,00

16.900.000,00

- stroški transporta in montaže opreme, če jih izvede
dobavitelj

C. Povratni viri financiranja za podjetja
9

JR Mikrokrediti za MSP

SPS

21.12.2012

10

Financiranje tehnološkorazvojnih projektov

SID

marec

11

Povratni viri financiranja za MSP SPS

februar

Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev
dodeljevanja likvidnostnih posojil gospodarstvu, hkrati pa predstavlja
podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne
izključenosti mikro in malih podjetij.
Kredit je namenjen gospodarskim družbam, ki s ciljem uvajanja novih
produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju ali vstopa na nove
trge izvajajo: raziskovalno-razvojno dejavnost ali naložbe v

MSP

vsi stroški poslovanja podjetja, razen nakup cestno
prometnih vozil.

vsa podjetja

RR projekti: stroški osebja, stroški instrumentov in
opreme, stroški stavb in zemljišča v obsegu in za obdobje,
kot se uporablja za raziskovalni projket,

opredmetena ali neopredmetena sredstva za udejanjenje rezultatov lastne
raziskovalno-razvojne dejavnosti, in sicer povečanje raznovrstnosti
proizvodnje in/ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu.

stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti,
dodatni režijski stroški, drugi operativni stroški
Investicije: stroški materilanih in nematerilanih investicije

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov v
MSP
podjetjih. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita
in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

- materialne investicije (nakupa novih strojev in nove
nakupa zemljišč, stroške komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje
in/ali nakupa objekta),
- nematerialne investicije
- obratna sredstva

D. Mednarodni projekti
12

Javni razpis EUROSTARS 9,10

MGRT

januar, maj

Namen ukrepa je spodbujanje in udeležba slovenskih partnerjev na vseh
področjih. S sodelovanjem v projektih slovenska podjetja in ostale

podjetja in JRO

stroški osebja, stroški instrumentov in opreme v obsegu
in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu, stroški
stavb in zemljišča v obsegu in za
obdobje, kot se uporablja za raziskovalni projket, stroški
pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, dodatni
režijski stroški, drugi operativni stroški

podjetja in JRO

stroški osebja, stroški instrumentov in opreme v obsegu
in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu, stroški
stavb in zemljišča v obsegu in za

slovenske organizacije ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalnorazvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v
evropskem prostoru.
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Javni razpis EUREKA za leti 2013 MGRT
in 2014

maj

Namen ukrepa je spodbujanje in udeležba slovenskih partnerjev na vseh
področjih. S sodelovanjem v projektih slovenska podjetja in ostale
slovenske organizacije ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalnorazvojnimi trendi, kakor tudi s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v
evropskem prostoru.

14

Javni poziv ESA (vezano na
plačilo članarine)

MGRT

junij

Sofinanciranje projektov s področja:- znanost o vesolju, zlasti vesoljska
astronomija in astrofizika, raziskovanje sončnega sistema in sončnozemeljska fizika; - raziskave v zvezi z opazovanjem Zemlje in njihova

podjetja in JRO

obdobje, kot se uporablja za raziskovalni projket, stroški
pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, dodatni
režijski stroški, drugi operativni stroški
določi ESA

32.810.000,00

0,00

uporaba, zlasti spremljanje stanja okolja, vremenoslovje, aeronomija in
geodezija; - telekomunikacije, zlasti predstavitev storitev in satelitska
navigacija; - mikrogravitacjske raziskave, zlasti vesoljska biologija in
medicina ter predelovanje snovi; - zemeljska inženirska podpora in
uporaba.

O. Razpisi, ki so bili objavljeni v preteklih letih in še odprti za 2013/14
15

Kreditne linije SID banke –
financiranje tehnološkorazvojnih projektov

SID

odprt

Kredit je namenjen gospodarskim družbam, ki s ciljem uvajanja novih
produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju ali vstopa na nove
trge izvajajo: raziskovalno-razvojno dejavnost ali naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva za udejanjenje rezultatov lastne
raziskovalno-razvojne dejavnosti, in sicer povečanje raznovrstnosti
proizvodnje in/ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu.

vsa podjetja
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Javni razpis za garancije Sklada SPS
za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere namenjene
tehnološko inovativnim
projektom
(P1 TIP 2012)

Lastniško financiranje Tvegani
kapital, Mezzanin krediti

SPS

odprt Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje
8.6.2012 in velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja novih rešitev,
sprememba produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali
30.11.2012

odprt

znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji
novih rešitev, produktov ali storitev.
Namen javnega razpisa je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v
Sloveniji in pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika
podjetja (v nadaljnjem besedilu MSP) v obliki naložb tveganega

MSP

30.000.000,00

30.000.000,00

MSP

14.000.000,00

8.000.000,00

6.597.000,00

6.597.000,00

6.000.000,00

kapitala in mezzanin kapitala. Republika Slovenija želi na ta način preko SPS
povečati število zasebnih družb tveganega kapitala in pospešiti razvoj MSP s
potencialom hitre rasti ter multiplicirati učinek vlaganj javnih sredstev.
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JR TI 12 - za sofinanciranje
tehnoloških investicij, ki so v
neposredni navezavi na
rezultate R&R aktivnosti.

MGRT

odprt - drugo Namen razpisa je spodbuduiti investicijska vlaganja podjetij v uvedbo novih podjetja
odpiranje
ali bistveno izboljšanih produktov, ki so rezultat njihovih predhodno
10.1.2013
izvedenih razvojno - raziskovalnih aktivnosti.

Skupaj - Direktorat za turizem in internacionalizacijo

20.749.000,00

E. Neposredne tuje investicije
19

Javni razpis za spodbujanje
SPIRIT
tujih neposrednih investicij v RS
v letu 2013/14

marec

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na
območju Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:
- v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova
delovna mesta in zaposlitve, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano
vrednostjo;
- prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstvenoraziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi
investitorji;
- prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
- prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev
s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in
izmenjave znanj in tehnologij.

Gospodarske
družbe registrirane
v RS, kjer imajo tuji
investitorji najmanj
10% lastniški delež

materialni stroški (nakup in gradnja stavb skupaj z
zemljiščem pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno
in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup strojev in
opreme) in nematerialni stroški (nakup patentov, licenc,
know - howa)

F. Turizem
20

Turistična infrastruktura

MGRT

prvi kvartal
2013

21

Za izvedbo aktivnosti
regionalnih destianacijskih
organizacij

MGRT

januar

22

Spodbujanje implementacije EU MGRT
flower

januar

samostojni podjetniki
posamezniki in
gospodarske družbe,
registrirane po ZGD
ena regionalna
Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR za izvedbo RDO
destinacijska
organizacija iz ene
razvojne regije, ki ima
obliko zavoda,
Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU samostojni podjetniki
posamezniki,
za turistične nastanitve
gospdadrske družbe
in druge pravne
osebe, ki delujejo na
področju turizma,
registrirane po ZGD
ter kmetije z
nastanitvijo

Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR (dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva)

Stroški gradnje in opreme

- promocijska funkcija
- distribucijska funkcija
- razvojna funkcija
- operativna funkcija
- svetovalne stroitve na področju ekološkega
managemeta, usposabljanje lastnih kadrov, izvajanje
promocije turistične ponudbe ponudnika, stroški izdelave
promocijskega materiala

10.399.000,00

10.350.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

749.000,00

399.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

350.000,00

350.000,00

49.000,00

49.000,00

0,00

Skupaj Sektor za izvajanje regionalnega razvoja v DRRETS
G. Razvoj regij
23

Šesti javni poziv Razvoj regij

MGRT

24

Sedmi javni poziv Razvoj regij

MGRT
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Javni razpis Razvoj obmejnih
MGRT
območij s Hrvaško
Javno povabilo Zakona o
MGRT
financiranja občin 2013 in 2014

7.12.2012

Javni razpis lokalna
infrastruktura v romskih
naseljih

februar

26

27

MGRT

odprt

prvi kvartal
2013

Ekonomska in izobraževalna infrastruktura, Okoljska infrastruktura, Javna
infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih, Razvoj urbanih naselij, Socialna infrastruktura
Ta javni poziv bo sledil šestemu javnemu pozivu, in s tem bodo razpisana
sredstva, ki bodo ostala neporabljena na šestem javnem pozivu.
Prometna infrastruktura, Okoljska infrastruktura,
infrastruktura.
Sofinanciranje občinskih inesticij v letih 2013 in 2014

občine

gradnja, oprema, zemljišča, investicijska dokumentacija…

260.313.853

56.985.233

216.242.618,00

48.000.000,00

7.196.202
0,00

144.872.398

0

občine

Ekonomska občine

gradnja, oprema, zemljišča, investicijska dokumentacija…

23.370.220

občine

nakupi zemljišč, izdelava projektne dokumentacije,
gradnje objektov občinske javne infrastrukture, gradbeni
nadzor in sofinanciranje lastne udeležbe EU projektov

45.000.000

45.000.000,00

občine

predvidoma: kupnina za nakup stavbnih zemljišč, stroški
gradnje, stroški nadzora, stroški projektne dokumentacije

3.000.000

3.000.000,00

34.549.229,00

7.889.229,00

6.360.000,00

Financiranje infrastrukture za ureditev romskih naselij v občinah

I. Problemska območja
28

JR za sofinanciranje
neposrednih spodbud
podjetjem za večje začetne
investicije na obmejnih
problemskih območjih v
povezavi s ugodnimi krediti
Sklada Ribnica

MGRT v februar
sodelova
nju z
Javnim
Skladom
Ribnica

podjetja

7.600.000

29

JR za sofinanciranje za podjetja
za manjše začetne investicije na
obmejnih problemskih
območjih v povezavi z
regijskimi garancijskimi
shemami

MGRT v februar
sodelova
nju z
Javnim
Skladom
Ribnica

podjetja

12.400.000

30

JR za subvencije za začetne
MGRT
investicije podjetjem v Pomurju
– Pomurski zakon, dvoletni
razpis

31

JR za sofinanciranje za manjše
začetne investicije podjetij v
Pomurju v povezavi z reg.
garancijsko shemo in
subvencijo obrestne mere,
dvoletni razpis

32

MGRT
JR za subvenc. stroškov za
zaposlitev izobraženih kadrov
na konkretnem tehnološkem
razvojnem projektu v podjetjih
v Pomurju

februar

sofinanciranje začetnih investicij podjetij v osnovna opredmetena in
podjetja
neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega
obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni
spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu v Pomurju

predvidoma: nakup strojev in opreme, stroški
nematerialnih naložb

5.300.000

2.300.000,00

3.000.000,00

MGRT v februar
sodelova
nju z
Javnim
Skladom
Ribnica

sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij v osnovna opredmetena podjetja
in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi
obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki
in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu v
Pomurju

predvidoma: nakup strojev in opreme, stroški
nematerialnih naložb

1.780.268

1.780.268,00

0,00

1.780.000

890.000,00

890.000,00

februar

Predvidoma. Nepovratna srestva po v okviru javnega razpisa so namenjena diplomanti podjetja Predvidoma: a) Stroški plač projektno zaposlenih kadrov,
podjetjem na območju izvajanja zakona za sofinanciranje dela diplomantov
b) Spodbude za podjetja v enkratnem znesku v primeru
vseh treh stopenj študija »po bolonji«, ki bodo v obliki projektno
zaposlitve diplomanta za nedoločen čas, c) Stroški za
naravnanega dela v podjetjih, pomagali pri razvoju novih produktov in
usposabljanje vodstvenega in drugega kadra v podjetju, v
storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg. Diplomanti bodo
primeru zaposlitve diplomanta za nedoločen čas
projektno zaposleni v podjetju v določenem časovnem obdobju,
(maksimalno 15.000,00 EUR na podjetje).
predvidoma med 12 in 18 meseci in sicer diplomanti 1. stopnje predvidoma
največ eno leto, ostali predvidoma največ do 18 mesecev. Če bo ob koncu
projekta podjetje diplomanta želelo zaposliti za daljše časovno obdobje
(daljše od treh let), bo podjetje lahko prejelo spodbudo za vsakega takega
diplomanta (največ 3 na podjetje). Prejemniki sredstev so tudi v tem
primeru podjetja. Podjetjem, ki bodo zaposlila vsaj enega diplomanta za
najmanj tri leta, se bo možnost za izobraževanje vodstvenega in drugega
kadra na področjih, ki so nujna za izvedbo projekta.

33

JR za socialno podjetništvo v
Pomurju

MGRT

februar

Zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter socialno integracijo in poklicno
podjetja
reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Krepiti inovativno
sposobnost družbe za reševanje soc., gospodarskih, okoljskih in drugih
problemov.
sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in
podjetja
neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega
obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni
spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu v Posočju
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JR za spodbujanje začetnih
investicij v Posočju

MGRT

februar
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JR za spodbujanje izobraževanja MGRT
in usposabljanja v Posočju

februar

sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih v
Posočju

36

Javni razpis Pokolpje za 2013 in MGRT
2014

16.11.2012,
objavljeno;
popravek
7.12.2012

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju občin podjetja
Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

junij

Cilji razpisa: ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti in izboljšava
skladnosti z okoljsko zakonodajo ter ohranitev kulturne in naravne
dediščine za prihodnje generacije.

podjetja

Predvidoma: stroški usposabljanja in dela zaposlenih iz
ranljivih ciljnih skupin, stroški materiala za usposabljanje,
nakup strojev in opreme

300.000

nakup zemljišč, gradnja in nakup objektov, nakup strojev
in opreme, nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos
tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja

416.647

416.647,00

stroški izobraževanj in usposabljanj, potni stroški

100.000

100.000,00

4.872.314

2.402.314,00

2.470.000,00

9.522.006

1.096.004

836.202

1.932.006

966.004

676.202

290.000

130.000

160.000

- stroški gradbenih in obrtniških del
- stroški nakupa objektov,
- stroški nakupa strojev in opreme,
- stroški nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos
tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja.

J. MOBILNOST, BILATERALA
37

Program finančnega mehanizma MGRT
EGP (SI02)
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Slovenski štipendijski sklad
(SI04)
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JR za sofinanciranje projektov MGRT
bilateralne mednarodne
razvojne pomoči Slovenije
državnam v razvoju na področju
regionalnega razvoja v letih
2013 in 2014

CMEPIUS v letu 2013, Cilj razpisa: izboljšati človeški kapital in bazo znanja v Sloveniji s pomočjo
2014 in 2015 mobilnosti

marec

Skladno z Uredbo o izvajanju EGP FM 2009 - 2014.
lastniki oziroma
upravljalci kulturnih
spomenikov,
pooblaščeni
upravljalci
zaščitenih stroški za mednarodno mobilnost (štipendije, stroški
študenti, mladi
diplomanti,
potovanj, stroški namestitve, organizacijski stroški)
visokošolske
inštitucije, osebje na
VI, poklicne srednje
šole,dijaki, podjetja,
ki se ukvarjajo s
poklicnim
izobraževanjem…

sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije Predvidoma
državam v razvoju na področju regionalnega razvoja v letih 2013 in 2014
regionalne razvojne
agencije in druge
razvojne institucije,
ki opravljajo splošne
razvojne naloge v
razvojnih regijah

Predvidoma: - stroški dela, potrebnega za izvedbo
projekta;
- potni stroški z nočitvami in dnevnice za zaposlene pri
prijavitelju, če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta;
- nakup blaga in storitev, najem prostorov za

7.300.000

organizacijo dogodkov v okviru projekta izven naslova
prijavitelja, tiskanje gradiv ipd;
- neposredni administrativni stroški ter posredni stroški,
če prijavitelj predloži ustrezna dokazila za vse nastale
posredne stroške.
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Program Norveškega
finančnega mehanizma (SI05)

MGRT

junij

Cilji razpisa so: izboljšanje javnega zdravja in zmanjšanje neenakosti na
področju zdravja ter izboljšanje stanja v Republiki Sloveniji na področju
enakosti spolov za doseganje ciljev, ki so skladni s cilji politike enakih

možnosti žensk in moških na nacionalni in EU ravni.

Vse pravne osebe v Skladno z Uredbo o izvajanju NOR FM 2009 - 2014.
skladu z Uredbo o
izvajanju NOR FM
2009-2014, razen
privatnih profitnih
prodjetij.

9.500.000

