NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – MGRT
VSEBINE

Sredstva Načrta za okrevanje in
odpornost
 So namenjena doseganju:
 večje dodane vrednosti in konkurenčnosti;
 visokotehnološke opremljenosti;
 prestrukturiranja v bolj odporne sisteme;
 dvojnega, to je zelenega in digitalnega prehoda;

 S sredstvi bomo poleg mikro, malih in srednje velikih podjetij podprli tudi
velika podjetja;
 Sredstva se ne delijo po posameznih kohezijskih regijah;
 S sredstvi želimo podpreti obsežnejše, velike investicije v podjetjih;

MGRT v okviru NOO načrtuje 427 mio EUR nepovratnih
sredstev za sofinanciranje naložb na sedmih različnih
vsebinskih področjih.
Krožno gospodarstvo; 20 mio €; 5%
Energetska učinkovitost v gospodarstvu; 5 mio €; 1%
Les; 28 mio €; 7%
Digitalna
Investicije v podjetjih,
transformacija
podporno okolje za
gospodarstva; 56,5
podjetja; 157,5 mio €; 37%
mio €; 13%

Turizem; 80 mio €;
19%
RRI; 80 mio €; 19%

Digitalna transformacija podjetij
 Javni razpis za digitalno transformacijo v podjetjih v vrednosti 44 mio EUR bo
objavljen konec letošnjega leta,
 Podprti bodo konzorciji velikih podjetij z inovativnimi start up in hitrorastočimi
podjetji;
 V prvem koraku bodo izdelali strategijo (do junija 2022), na podlagi katere
bodo potem izvedena digitalna transformacija (do junija 2023);
 Podprtih bo najmanj 20 konzorcijev;

RRI - Raziskave, razvoj in inovacije
 Izvedena bosta dva javna razpisa:
 za spodbujanje raziskovalno, razvojnih in inovacijskih projektov v višini 45 mio
EUR (predvideno število podprtih projektov je 95),
 za spodbujanje investicij v raziskovalno razvojne in inovacijske demonstracijske in
pilotne projekte v višini 30 mio EUR (predvideno število podprtih projektov je 30);

 Razpisa bosta objavljena v prvem kvartalu naslednjega leta;
 Oba razpisa bosta namenjena uvajanju rešitev, ki pripomorejo h krožnemu
gospodarstvu;

Dvig produktivnosti, prijazno okolje za
investitorje
 S podprtimi projekti na tem področju želimo prispevati k višji dodani vrednosti v podjetjih,
zelenemu prehodu in uravnoteženemu regionalnemu razvoju.
 Objavljeni bodo štirje javni razpisi:
 Razpis na podlagi spremenjenega zakona o spodbujanju investicij bo objavil SPIRIT v
vrednosti 88,5 mio EUR, cilj 59 podprtih podjetij, podprte bodo investicije v vrednostih:
 med 1 mio EUR in 12 mio EUR v predelovalni dejavnosti,
 med 0,5 mio EUR in 3 mio EUR v storitveni dejavnosti in
 med 0,5 mio EUR in 2 mio EUR v razvojno-raziskovalni dejavnost

 Razpis za financiranje malih začetnih investicij malih in srednjih podjetij v manj razvitih
območjih Slovenije na podlagi ZSRR-2 v vrednosti 20 mio EUR bo objavil Slovenski podjetniški
sklad, cilj 200 podprtih podjetij, sofinanciranje do maks. 200.000 EUR;
 Razpisi za financiranje večjih začetnih investicij malih in srednjih podjetij v manj razvitih
območjih Slovenije na podlagi ZSRR-2 v vrednosti 30 mio bo objavil MGRT, cilj 100 podprtih
podjetij, podpora investicijam med 300.000 EUR in 1 milijon EUR;
 Razpis za izgradnjo oziroma širitev poslovnih con v vrednosti 18 mio EUR bo objavil MGRT, cilj
je podpreti 14 poslovnih con mednarodnega, nacionalnega ali regionalnega pomena z
zagotovljeno ugodno dostopnostjo do infrastrukture, v bližini primernega kadrovskega
potenciala, s specializiranimi gospodarskimi dejavnostmi.

Trajnostni razvoj slovenskega turizma,
vključno s kulturno dediščino
 Izvedena bosta dva javna razpisa za:
 Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane
vrednosti turizma, v vrednosti 69 mio EUR;
 Podprte bodo investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča,
kampi, glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej, v prvi vrsti obnove, deloma tudi
novogradnje.

 Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti
v turističnih destinacijah, v vrednosti 10 mio EUR;
 Podprta bodo lahko vlaganja v: parke, sprehajalne poti, javne plaže ob morju, rekah,
jezerih in ribnikih, planinske in tematske poti, planinske koče, javne pitnike in vodnjake
naravne vode, tematske ogledne površine, parkirne površine/hiše, dele zgodovinskih
mestnih jeder.

Krožno gospodarstvo in les


Zgradili bomo center znanja na področju krožnega
gospodarstva ter s tem prispevali k zelenim znanjem
in spretnostim ter k zelenemu prehodu
gospodarstva;



Ponudili bomo subvencije in vsebinsko podporo
preko 6 različnih programov – objava razpisov v
drugi polovici leta 2022.

 S spodbudami v nove in s širitvijo obstoječih kapacitet za domačo predelavo
lesa bomo lažje dosegli cilje za 2030:
 povečanje domače predelave lesa na 3 mio m3 letno;
 povečanje števila zaposlenih na cca 15.000;
 povečanje prihodkov na 2,5 milijarde EUR letno;
 razpis v vrednosti 28 mio EUR bo objavljen v prvem kvartalu leta 2022.

Pomembno pri sredstvih NOO
 Časovnica bo intenzivna! Prvi razpisi konec tega leta oziroma prvi kvartal
prihodnjega leta. Pogodbe morajo biti sklenjene do 2024, projekti končani
do 2026.
 Ključna bo pripravljenost, izvedljivost projektov, tudi pravočasna pridobitev
gradbenih dovoljenj.
 Podrobnejša predstavitev že dostopna na spletu
(https://fb.watch/88qvU4NIYV/).

HVALA ZA VAŠO POZORNOST.
gp.mgrt@gov.si
Informacijska točka: eusredstva.mgrt@gov.si

