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Razpisi MGRT,MJU 
 

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, 

RRI3 - september 2019 : trl 6-9, MGRT 

Pilotni demonstracijski projekti – II. Sklop 2018, 

53 MIO EUR, julij 2018 

Pilotni demonstracijski projekti za vzpostavitev 

tehnoloških platform s področja interneta stvari 

– MJU (?), 10 MIO EUR, julij 2018 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageu

ploads/SOJ/Razpisi/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf 
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Digitalizacija  

Pilotni demonstracijski projekti za vzpostavitev 

tehnoloških platform s področja interneta stvari, MJU, 

julij 2018, 10 MIO EUR 

Razvoj pilotnih IKT projektov – podporne tehnologije in 

ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega 

življenja, MDDSZ, junij 2018 (še ni objavljen), 1,5 MIO 

EUR 

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v 

MSP 2019-2022, nov.2018, SPIRIT (razvoj in izvajanje 

novih poslovnih modelov, zlasti v zvezi z 

internacionalizacijo), 11.3 MIO  EUR (podpreti vsaj 250 MSP-jev) 
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Razpisi EUREKA, EUROSTARS, H2020 

- SME Instruments 

EUREKA: 30.7.2018 

EUROSTARS: 13.9.2018 

Dopolnjevanje SME Instrumenta- 1.faza: 

15.5.2019 

Dopolnjevanje SME Instrumenta- 2.faza: 

12.9.2018 in 12.9.2019 

H2020:sept, nov., feb., maj,vsako leto do 2020 
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Internacionalizacija - SPIRIT 

Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih 

sejmih, nov.2018, do cca. 13.100 EUR / podjetje 

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na 

tujih trgih, priprava za 2019-2020, 250k/vlogo,de 

minimis, na SPIRIT zbirajo vloge do 21.9.2018 za vrsto sejmov 

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na 

tujih trgih – povezava na S4 (2018-2023),SRIPi, še ni 

objavljen (zamuda) 

Tržne raziskave, mednarodni forumi in certifikati 

kakovosti v letu 2018, SPIRIT, 10.000 EUR/podjetje,    

še ni objavljen (zamuda) 
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Razpisi na MIZŠ, M.Kulturo 

Aplikativne raziskave (pilot), avg.2018, MIZŠ 

Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – 

jezikovni viri in tehnologije, sept. 2018, 

M.Kulturo 

 

© RR & CO. d.o.o., Knowledge Centre, vse pravice pridržane.  7 



www.efamt.eu 

Razpisi SID banka – ugodni krediti 
 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za 

financiranje tehnološko-razvojnih projektov: 

raziskovalno-razvojni projekti, odprt   

Plače zaposlenih, instrumenti & oprema, 

amortizacija stavb,pogodbene raziskave,razvoj 

ali patenti,svetovalne in druge storitve, dodatni 

režijski stroški 

Vzpostavitev nove poslovne enote; nova 

dejavnost, novi produkti 

https://vloge.sid.si/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 
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Konzorciji  
 

MGRT: velika, srednja, mala podjetja 

Komplementarnost partnerjev 

Vzhodna in Zahodna regija 

Ministrstvo za javno upravo: gospodarske 

družbe+centri za RR+visokošolski izobraževalni 

sektor 

S4 - lahko na več področjih 
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Pogoji za pridobitev sofinanciranja 
 

Delujoča vsaj 3 leta 

Pravočasno plačani vsi davki in prispevki za 1 

leto nazaj, preden se oddaja projekt (v 

nekaterih razpisih je pogoj 5 let nazaj): 

poizvedbe delajo tudi med postopkom izbora 

projektov, pred podpisom pogodbe kadarkoli, in 

v času izvajanja projekta 
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SKUPAJ LAHKO ZMAGAMO 

 

RR & CO. d.o.o. 

Mateja Elin Praznik, direktorica 

mateja.elin.praznik@rr-co.eu 

01 432 42 08, 041 687 991 
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