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SRIP PMiS – VERTIKALE         15. 4. 2020 

1. UKREPI USMERJENI V ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI (RRI, internacionalizacija, turizem, MSP): 

Problem pri izvajanju RR 
projektov kot posledica korona 
krize 

Predlog ukrepa za omilitev ali 
odpravo problema 

Predlog dokazil za utemeljevanje 
nujnosti državnih pomoči 

1. Pomanjkanje učinkovitosti pri  
izvajanju RRI projektov: 
sofinanciranje in zaključevanje 
nalog 
 

Delovanje skladno s kodeksom 
dela COVID-19. 
 
Upravljanje tveganja COVID-19. 
Podaljšanje projekta za čas 
ukrepov in delo od doma. 
 
Prenos proračunskih sredstev iz 
2020 v 2021. 
 
Okrepitev sodelovanja JRO na 
fakultetah in inštitutih z 
gospodarstvom in vključevanje 
Ministrstev (določevalci politik s 
posameznega področja). 
 
Zvišanje deleža sofinanciranja 
programov zasebnega sektorja in  
koriščenje še neporabljenih 
sredstev in pri zaključevanju 
nalog, naj bo omogočeno 
podaljšanje rokov. 
 

Kodeksi dela COVID-19 na RRI 
projektih. 
 
Delo po organizacijah v 
spremenjenih razmerah. 
 
Časovnice in narava dela 
(predvsem eksperimentalni 
razvoj). 
 
Ukrepi predlagatelja in 
partnerskih firm (npr. delo od 
doma, čakanje, …). 
 
Ukrepi in omejitve deležnikov, 
vključenih v pilotno izvedbo. 
 
Partnerstvo – še posebej, če so 
partnerju tudi iz drugih držav. 
 

2. Zapoznela plačila sredstev 
sofinanciranja za RRI 

Zagotovitev s strani Ministrstev 
razpisovalcev, da bodo sredstva 
za ta namen na voljo tako za 
gospodarstvo kot tudi za JRO. 

Pravočasni oz. čim hitrejši prilivi 
na računih organizacij (rok največ 
30 dni) oziroma akontacija pred 
zaključenimi pregledi, če ti 
trajajo več kot 1 mesec. 
 

3. Posledice, zaradi uveljavitve 
solidarne odgovornosti v času 
višje sile ali zaradi nje. 

Razveljavitev člena pogodbe o 
solidarni odgovornosti v času 
višje sile COVID-19 ali kot 
posledica COVID-19. 
 

Nastala situacija podjetja lahko 
privede v stečaj ali druge 
nenadzorovane finančne težave. 

4. Internacionalizacija in prodaja Varnostna dimenzija (varno 
počutje državljanov - Safety, 
varnostna komponenta - 

Nacionalna varnost in varno 
počutje ljudi. 
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- pomanjkljiva samooskrba s 
kritično infrastrukturo in 
storitvami 

Security) kritične infrastrukture 
vključno z Internetom in 
storitvami sodelovanja 
(videokonferenca, napredne 
video/podatkovne storitve); v 
slovenskem prostoru (referenca 
za podjetja in JRO) in nato GTM 
na druge trge zaradi možnosti 
nacionalne izvedbe.  
 

Nacionalna izvedba kritične 
infrastrukture in storitev. 

5. MSP –pokrivanje stroškov R&D 
dejavnosti, ki jo izpad 
pričakovanih prihodkov najbolj 
ogroža in problem izločanja MSP 
iz nacionalnih investicijskih 
projektov. 

Pomoč pri sofinanciranju z 
nepovratnimi sredstvi 
(MGRT/SPIRIT), kjer samo 
posojila oz. povratna sredstva ne 
zadoščajo (dostop do kreditov 
SID) ter nujno spodbujanje 
vključevanja v investicijske 
projekte na nacionalni in 
evropski ravni. 
 
 

Izogib stečajem in ohranjanju 
inovativnosti ter odpuščanju 
visokokvalificirane delovne sile. 
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2. UKREPI, USMERJENI V PRILAGODITEV POSLOVANJA OZ. NOVE POSLOVNE MODELE (DIGITALIZACIJA, 
RAZNI VAVČERJI, PROMOCIJA - KAKO NA DRUGAČEN NAČIN DOSEČI TRGE, INTERNACIONALIZACIJA 
POSLOVANJA) 

Problem  pri ukrepih 
usmerjeni v prilagoditev 
poslovanja oz. nove poslovne 
modele (digitalizacija, razni 
vavčerji, promocija - kako na 
drugačen način doseči trge, 
internacionalizacija poslovanja) 

Predlog ukrepa za omilitev ali 
odpravo problema 

Predlog dokazil za utemeljevanje 
nujnosti državnih pomoči 

1. Izpad na področju trženja in 
prodaje: sejmi, konference, 
platforme za delo na daljavo s 
subjekti javnega in zasebnega 
sektorja. 
  
 

Možnost pridobivanja sredstev 
za digitalno trženje in prodajo: 
priprava aktivnosti za izvedbo 
sejemske dejavnosti in konferenc 
po principu dela na domu. 
Vzpostavitev brezplačnih 
delujočih platform za delo na 
daljavo – predvsem 
videokonferenc. 
 
Pomen bančnih garancij in 
nacionalnih referenc za 
mednarodne projekta. 
 
Aktivnejše vključevanje 
gospodarskih atašejev. 
 

Vse aktivnosti se lahko izvajajo v 
tem času le digitalno (odpoved 
glavnih marketinških dogodkov 
in promocij). 

2. Ponudnik storitev zaradi 
izpada drugih projektov 
sofinanciranja razvoja storitev in 
trgov na področju integriranega 
zdravja in oskrbe na daljavo 
(telemedicina in E-oskrba) zaradi 
Corona krize ne more 
pravočasno zagotoviti vseh 
tehnologij, novih storitev in 
vstopa na trg v dovolj velikem 
obsegu, ki bi mu omogočil 
ohranitev dejavnosti, na trgu 
kjer sicer je povpraševanje.  

Sofinanciranje razvoja poslovnih 
modelov za razvoj in širjenje 
integriranih storitev zdravja in 
oskrbe na daljavo za zdravstvene 
inštitucije, ki bodo zdravstvenim 
inštitucijam omogočile 
učinkovito, cenejše in pri 
nadaljnjem širjenju Corona 
virusa, varnejše zdravljenje na 
daljavo, ponudniku storitev pa 
nadaljnji razvoj in trženje 
storitev 

Izpad drugih projektov 
sofinanciranja razvoja storitev in 
trgov zaradi Corona krize za 
ponudnika storitve. 
 
Izjave kupcev - zdravstvenih 
inštitucij, da bodo v primeru 
pridobitve sofinanciranja skupaj 
s ponudnikom storitev 
sodelovale pri razvoju 
poslovnega modela, naročile in 
uporabljale integrirane storitve 
zdravja in oskrbe na daljavo, 
konkretna naročila. 
  

3. Zdravstvene inštitucije  
(predvsem manjše) kot kupci  

Vavčerji za vzpostavitev in najem 
telemedicinskih ter drugih 

Finančni podatki zdravstvenih 
inštitucij. 
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nimajo finančnih sredstev za 
vzpostavitev telemedicinskih 
storitev in drugih storitev 
integriranega zdravja in oskrbe 
na daljavo. 
  

integriranih storitev zdravja in 
oskrbe na daljavo v zdravstvenih 
inštitucijah pri izbranem 
dobavitelju. 

 
Naročila zdravstvenih inštitucij za 
storitve in opremo zdravja in  
oskrbe na daljavo. 

4. Oteženo zaključevanje 
projektov, zaradi nezmožnosti 
dobave materialov / surovin / 
komponent. 
 

Ukrepi za pomoč podjetjem za 
poenostavitev postopkov. 

Izpad prihodka zaradi zamika 
rokov oz. neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti. 

5. Omejena fizična prisotnost: 
delo od doma 
 

Delo, kjer je potrebna fizična 
prisotnost, npr. testiranje 
sprememb v testnih okoljih 
podjetij je zelo težko ali 
nemogoče izvajati. Predlog: 
Zmanjšanje administrativnih ovir 
za zakonito izvajanje dela od 
doma. 

Poenostavljeno spremljanje 
obveznih evidenc. 
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3. INVESTICIJE  

3. sklop ukrepov se nanaša na podporo investicijam, s katerimi bodo podjetja ohranjala proizvodnjo in 
izvoz in zapirala vrzeli v samooskrbi Slovenije in verigah vrednosti. 

Problem pri podpori investicijam, 
z namenom ohranjanja  
proizvodnje in izvoza; zapiranje 
vrzeli v samooskrbi,  kot posledica 
corona krize 

Predlog ukrepa za omilitev ali 
odpravo problema 

Predlog dokazil za utemeljevanje 
nujnosti državnih pomoči 

1. Razvoj trga: zagotavljanje 
finančnih sredstev za 
modernizacijo osnovnih sredstev  
(izhodišče: zasebni sektor dobi 
Microsoftove in podobne rešitve 
pod enakimi pogoji kot država oz. 
javni sektor, ki tudi izvaja tržno 
dejavnost s taistimi sredstvi). 
 

Povečanje možnosti domačim 
proizvajalcem za vstop na 
slovenski trg (samooskrba na 
kritični infrastrukturi in storitvah) 
in sofinanciranje nakupa 
osnovnih sredstev za izvajanje 
storitev – prednostno za 
digitalizacijo storitev 
 
 

 
 
 
 
Naročilo 
Račun 
Dokazilo o dostavi 

2. Investicije v razvoj pametnih 
skupnosti 

Sofinanciranje projektov 
lokalnih skupnosti na področju 
razvoja pametnih skupnosti. 
 

DIIP  
Predlog razpisa. 

3. Neustrezna infrastruktura na 
področju poslovnega razvoja 
prostora in potreba po obnovi 
poslovnih površin.  

Pospešitev razvoja poslovnih 
con državnega, regionalnega in 
lokalnega pomena ter 
sofinanciranje obnove 
poslovnih površin 

Dovoljenje za izvedbo obnove. 
Slikanje pred obnovo med in po 
obnovi. 
Naročilo. 
Račun o opravljenih storitvah. 
 

4. Zastoj aktivnosti za širjenje, in 
dobavo in zagotavljanje storitev 
oskrbe starejših na daljavo (E-
oskrba) zaradi Corona virusa 

Strateška investicija v množično 
širjenje, dobavo in zagotavljanje 
produktov oskrbe starejših na 
daljavo, ki bo omogočala 
starejšim večjo samostojnost in 
zmanjšala tveganje pri 
nadaljnjem širjenju Corona 
virusa ter hkrati omogočila 
ohranitev poslovanja 
ponudniku storitev E-oskrbe.  

Izjava izvajalca. 
 
Dokazilo o izpadu drugih 
pomembnih strateških 
projektov v Sloveniji na 
področju dolgotrajne oskrbe. 

 


