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Spoštovani, 

 

z namenom kakovostnega obveščanja vas, naših cenjenih strank, smo vam pripravili 

kratko in pregledno darilo – brošuro z aktualnimi razpisi v letu 2021! 

 

Brošuro bomo za vas ažurno dopolnjevali z novimi ukrepi, da boste vedno 

opremljeni s kakovostnim informacijami s področja. Novo različico si lahko naložite 

brezplačno iz naše spletne strani anaplus.eu, kjer najdete pregled tudi ostalih 

razpisov ter drugih naših storitev za gospodarstvo in podjetnike, vabljeni pa tudi k 

vključitvi na seznam prejemnikov aktualnih novic iz sveta razvoja podjetništva! 

 

Lepo vas pozdravljamo vaše ISKRE Podjetniškega projektnega centra ANAplus! 
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NEPOVRATNE SPODBUDE 
 

1. P4D 2021 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP 

 

POODJETJA IZ CELOTNE SLOVENIJE, ki zaposlujete najmanj 5 oseb lahko pridobite nepovratna 

sredstva v višini med 30.000 in 100.000 EUR. 

 

*Prednost imajo podjetja iz proizvodnih dejavnosti. 

 

Upravičeni stroški so: 

   - stroški nakupa nove strojne 

opreme za digitalizacijo poslovanja in 

proizvodnje; 

   - stroški nakupa nove programske 

opreme za digitalizacijo poslovanja in 

proizvodnje; 

   - stroški storitev zunanjih izvajalcev 

za usposabljanja, svetovanja; 

   - stroški plač in povračil stroškov v 

zvezi z delom za zaposlene in 

   - posredni stroški. 

 

PREDSTAVITEV LANSKEGA TOVRSTNEGA RAZPISA S PRIMERI KALKULACIJ PROJEKTOV si 

lahko pogledate na naslovu https://www.youtube.com/watch?v=Gb_iwr5zFKw   

(povezavo po potrebi kopirajte v brskalnik).  

 

Interesente za prijavo na razpis P4D vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ. 
 

2. VAVČERJI - spodbude malih vrednosti za MSP (do 9.999 EUR nepovratne spodbude)  

• Vavčer za certifikate kakovosti 
• Vavčer za zaščito intelektualne lastnine 
• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov 
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih 
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino 
• Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini 
• Vavčer za dvig digitalnih kompetenc 
• Vavčer za digitalni marketing 
• Vavčer za pripravo digitalne strategije 
• Vavčer za kibernetsko varnost 
• Vavčer za statusno preoblikovanje družb 
• Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM 
• Vavčer za prenos lastništva 
• Vavčer za prototipiranje 

 

mailto:pisarna@anaplus.eu
http://www.anaplus.eu/
http://www.anaplus.eu/
https://www.gov.si/novice/2020-05-07-program-financnih-spodbud/
https://www.youtube.com/watch?v=Gb_iwr5zFKw
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Kot ustanovitelji prvega zasebnega digitalnega stičišča v Sloveniji ANA+DIH 1.9, vam 

skupaj z našimi poslovnimi partnerji nudimo strokovno izvedbo vavčerjev s področja digitalnih 

rešitev za podjetja, pri preostalih vavčerjih pa pomoč pri prijavi. 

 

 
 

 

Interesente za prijavo na vavčerje s področja digitalizacije vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ . 

 

 

3. E-POSLOVANJE 2019-2022 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s 

tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: 

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji 

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih 

c) Spletne strani za tuje trge 

d) Spletne trgovine 

e) Produktno-prodajne videe 

f) Krepitev kompetenc - usposabljanja 

 

Višina nepovratne spodbude znaša 70% upravičenih stroškov in hkrati največ 30.000 EUR na 

podjetje. 

 

Interesente za prijavo na javni razpis E-POSLOVANJE  vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ . 
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4. Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov (za MSP iz 

vzhodnega dela Slovenije z registrirano vsaj eno blagovno znamko) 

 

Upravičeni stroški: 

 

- Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega 

prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški 

opreme; 

 

 
 

- Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so:  

• marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;  
• priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih 

(oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni 
tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);  

• storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z 

blagovnimi znamkami upravičenca;  
• ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;  
• prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca); 
• svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca storitve izdelave 

študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v 
povezavi z blagovno znamko upravičenca. 

Višina nepovratne spodbude znaša 75% upravičenih stroškov in hkrati najmanj 30.000 EUR 

in največ 100.000 EUR na podjetje.   

mailto:pisarna@anaplus.eu
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5. P4L - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.  
 

Višina nepovratne spodbude 

 

Vzhodna Slovenija  

- srednja podjetja 35 %, 

- mikro in mala podjetje (od 1 do 49 zaposlenih) 45 %. 

 

Zahodna Slovenija 

- srednja podjetja 20 %, 

- mikro in mala podjetje 30 %. 

Najnižji znesek spodbude lahko znaša 50.000 eur, najvišji pa 500.000 eur. 
 

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednje velika podjetja iz celotne Slovenije, ki: 

- ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa,  

- imajo po bilančnih podatkih najmanj 1,00 zaposlenega ter, 

- imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa ali 

C31 Proizvodnja pohištva. 

 

Upravičeni stroški: 

1. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev). 

2. Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme). 

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). 

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov:  

od datuma oddaje vloge do 30.09.2022. 

 

Rok za prijavo na razpis:  

naslednji rok za oddajo vlog je že 15.2.2021. 

 

6. ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 

 

Podjetja vseh velikosti lahko pridobijo s strani Javnega sklada za štipendiranje in kadre nepovratne 

spodbude v višini 100% upravičenih stroškov za usposabljanje svojih zaposlenih starejših od 

45 let ter pripravo kadrovske strategije. 

 

Interesente za prijavo na javno povabilo ASI vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ . 
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7. Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 

tujini v letih 2019-2022 

 

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški 

postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja 

razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj 

so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška 

na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.  

 

Višina nepovratne spodbude: največ do 13.136,76 EUR. Višina sofinanciranja se izračuna na 

podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega 

razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija 

Vzhodna/Zahodna Slovenija).  
 

 

8. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: 

 

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na 

upravičenca.  

 

Na tem sklopu lahko kandidirajo: mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v 

pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v 

poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova 

opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, samostojni podjetnik 

posameznik, družba z enim družbenikom. 

 

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca.  

 

Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v 

pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti 

tega ne predvideva v poslovnem načrtu. 

 

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi 

obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.  

mailto:pisarna@anaplus.eu
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KREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 
 

1. P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 
 

Cilj javnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, omogočiti 

hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:  

• nižje zavarovalne zahteve, 
• ročnost kredita do 60 mesecev, 
• možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice 

kredita do 6 mesecev, 
• kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta, a največ 100.000 EUR, 

Višina kredita: do 100.000 EUR. 
 

Razpis bo odprt od 31.3.2021. 
 

 

2. P1PLUS 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
 

VIŠINA FINANCIRANJA:  

• do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte 
• do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika podjetja) 
• do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja) 

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta, za razliko mora 
podjetje zagotoviti lastna sredstva. 

 
VIŠINA GARANCIJE, ki jo nudi razpis: 

60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita 

 
DOBA FINANCIRANJA:  

• od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva 
• od 1,5 let do 10 let za investicije 

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA ODPLAČILO GLAVNICE KREDITA:  

• do 24 mesecev za investicije 
• do 6 mesecev za obratna sredstva 

NIŽJA OBRESTNA MERA: bo določena z razpisom 

 
Razpis bo odprt od 5.3.2021 
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3. P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih 

 

VIŠINA FINANCIRANJA: od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita, do 85% financiranje upravičenih 
stroškov projekta 

 
DOBA FINANCIRANJA: 1-5 let  

 
MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA: do 6 mesecev na odplačilo glavnice kredita 

 

OBRESTNA MERA: fiksna letna obrestna mera je 1,1 %  
 

NIŽJE ZAHTEVE PO ZAVAROVANJU: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik 
podjetja (ali solidarnostni porok) in ima v lasti nepremično premoženje v prosti vrednosti vsaj v višini 

kredita. 

 
UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež 

podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev  
 

UPRAVIČENI STROŠKI: materialne investicije (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih 
prostorov), nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc), obratna sredstva (plače, 

stroški materiala, trgovskega blaga,..) 
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KREDITI SID BANKE IN SKLADA SKLADOV 
 

Neposredno pri SID banki je podjetjem na voljo:  

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV), ki nudi kredit za izboljšanje 

likvidnosti v višini od 100.000 € do 12 mio €. Možna je tudi odobritev posojila z državno pomočjo 
po Začasnem okvirju. 

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3) omogoča kredit v višini od 100.000 € do 15 
mio € po kar treh shemah državne pomoči (De minimis, GBER in Začasni okvir). 

Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (LES 1) za podjetja, dejavna v gozdno-
lesni verigi v višini od 100.000 € do 5 mio €. 

 
 
 

Financiranje Sklada skladov in Sklada skladov COVID-19 je na voljo preko finančnih 
posrednikov in SID banke in obsega:  

• Mikroposojila za MSP za samostojne podjetnike, mikro podjetja, MSP in zadruge 
na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije, v višini od 5.000 € do 25.000 €. 
Na voljo pri Primorski hranilnici Vipava. 
 

• Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) za podjetja 
vseh velikosti v višini od 10.000 € do 2,5 mio €.  
Na voljo pri SID banki. 
 

• Krediti, kriti s prvovrstnim, brezpogojnim in brezplačnim jamstvom SID banke so 
mikro podjetjem in MSP na voljo v višini od 30.000 € do 10 mio € z 62,5 % 
jamstvom SID banke.  
Na voljo pri NLB, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava. 
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Podjetniški Projektni Center ANAplus, pridobivanje EU sredstev, razvoj, informiranje, izobraževanje 
d.o.o., Ljubljanska cesta 11, SI-3000 Celje, DŠ: SI 16311647, MŠ: 6452515000, družba je vpisana v 

poslovni register pri Okrožnem sodišču v Celju 30.9.2013 z osnovnim kapitalom 19.682,00 EUR 
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KAKO VAM LAHKO POMAGAMO MI? 

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju javnofinančnih 
mehanizmov, kot so javni razpisi ali pozivi, vavčerji in podobno. 

Kakovost naših storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, 
načeli podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, 
ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov. 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev 
so: 

• visoka kakovost storitev; 
• nudenje celotne podpore od zasnove do 

izvedbe projekta; 
• nudenje podpore tudi po končani izvedbi 

projekta pri pripravi potrebnih poročil; 
• oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za 

uspešno pridobitev finančnih sredstev; 
• visoka stopnja prilagodljivosti strankam. 

Najdemo vam primerno financiranje rasti            

in razvoja vašega podjetja. 

 

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije, če se odločimo za sodelovanje z vami? 

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški 
izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. 
Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v 
skladu s projektom. 

V našem Podjetniškem projektnem centru smo vam na voljo za vse dodatne informacije, 
brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti ter za strokovno 
pripravo vložne dokumentacije.  

Že več kot 12 let uspešno pomagamo podjetjem pri rasti in razvoju ter pridobivanju nepovratnih 
in povratnih spodbud, zato verjamemo, da lahko tudi vam pravilno svetujemo in pripomoremo 
do hitrejšega razvoja vašega podjetja in lažjega in ugodnejšega financiranja vašega 
poslovanja. 

Pokličite nas na našo modro številko 040 200 358 ali 040 642 239 oziroma nam 
pišite na pisarna@anaplus.eu. 

Lepo vas pozdravljamo vaše ISKRE Podjetniškega projektnega centra ANAplus! 
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