NAMEN
RAZPISA

SPS želi z javnim razpisom spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj
razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično,
krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

SUBVENCIJA

MSP

Oznaka razpisa:
P4I 2022

UPRAVIČENCI
· mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022
· so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev
· gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge

Kratek naziv razpisa:
Spodbude za začetne
investicije na
problemskih območjih
Dolg naziv razpisa v
razpisni
dokumentaciji:
Javni razpis za
spodbude za
soﬁnanciranje začetnih
investicij na manj
razvitih območjih

UPRAVIČENI STROŠKI
· nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav)
· nakup neopredmetenih osnovnih sredstev

OBDOBJE NASTANKA UPRAVIČENIH STROŠKOV
· nastati v obdobju od oddaje vloge na ta
javni razpis, do najkasneje 30. 9. 2023

PODPRTE INVESTICIJE MORAJO PRISPEVATI:

>

>

>>
>
>

>>>>

>>

k večji avtomatizaciji, robotizaciji in
digitalizaciji poslovnih procesov v
gospodarstvu, k večjemu deležu uporabe zelenih
tehnologij v poslovnih procesih, kar bo prispevalo
k nižji porabi virov (energije, snovi, surovin, materialov),

k prehodu v krožno gospodarstvo z vidika prispevka podprtih investicij k
ohranjanju in obnavljanju ekosistemov, k večji izkoriščenosti izdelkov,
procesov in storitev ter njihovi podaljšani življenjski dobi,

>

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE

>

· stroški transporta, montaže in zagona opreme

>>>>>
>
>
>

POGOJI

VIŠINA FINANCIRANJA:
· od 100.000 EUR do 200.000 EUR
nepovratnih sredstev/podjetje
· 100 % ﬁnanciranje upravičenih stroškov
projekta začetnih investicij po shemi de minimis

>>

Spodbude za začetne investicije na problemskih območjih

P4I 2022

LASTNOSTI
RAZPISA

>

POSEBNE SPODBUDE

RASTEMO SKUPAJ

k zmanjšanju odvečne porabe energije in materialov/surovin v
postopkih izdelave in uporabe izdelkov,
h kroženju snovi in materialov ob zaključku njihove uporabe, k
zmanjšanju porabe surovin in energije z virtualizacijo,
k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, materialov za nove,
k ohranjanju kakovosti zraka in stopnje onesnaževanja,
k ohranjanju stanja in kakovosti voda, strukture in sestave tal itd.

Objava razpisa:
Ur. l. RS, št. 29/2022 z
dne 3. 4. 2022
Razpisana sredstva:
20 mio EUR
Roki za oddajo vlog:
29. 3. 2022 in
12. 4. 2022 do 14:00

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do subvencije samo 6 korakih
Na podlagi pozitivnega sklepa, podjetja podpišejo pogodbo s SPS-om in prejmejo subvencijo za izvedbo investicije.
RASTEMO SKUPAJ

PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS

PODJETJE
išče informacije

Svetovalni telefon:
02 234 12 53, 02 234 12 72,
02 234 12 64.

pozitivni sklep SPS-a

k o preko ePortala

s pogoji razpisa

črpanje subvencije

E-novice:
Prijavite se na e- novice in
obveščali vas bomo o
aktualnih razpisih in
dogodkih.

oddaja vloge elektron s

Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si

obišče spletno stran
SPS-a in se seznani

Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

elektronsko

P4I 2022

KONTAKT
Sedež SPS:
Slovenski podjetniški Sklad
Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor

PODPIS POGODBE

PRIPRAVA VLOGE

OBDELAVA VLOGE

REALIZACIJA

hitra in enostavna priprava

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

izvedba investicije

Možnost uporabe enostavnih
pripomočkov
- predstavitveni načrt s
ﬁnančnim načrtom

VSEBINA VLOGE:

HITRA IN

1. Prijavni list z izjavami vlagatelja
2. Neobvezujoči predračuni in ponudbe
3. Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja
4. Predstavitveni načrt podjetja s ﬁnančnim načrtom
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON
6. Okoljski certiﬁkat vlagatelja, oziroma izjava vlagatelja, da z okoljskim certiﬁkatom ne razpolaga.
7. Dokazila/izjave glede zaprtja ﬁnančne konstrukcije projekta

ENOSTAVNA
ODDAJA VLOGE
PREKO

ePortala

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:

RAZPISANA
SREDSTVA:

200

20 mio EUR

CILJI RAZPISA

· izkazovanje snovne in
energetske učinkovitosti
proizvodnje
· okoljsko odgovorno ravnanje
· ustvarjanje novih zaposlitev
ali vsaj ohranjanje delovnih
mest

