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SEZNAM ODOBRENIH VLOG, PRISPELIH NA JAVNI RAZPIS
P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s
statusom socialnega podjetja

Zap.
št.

VIŠINA
ODOBRENEGA
KREDITA (EUR)

NAZIV VLAGATELJA

NAZIV DEJAVNOSTI

REGIJA PROJEKTA

1.

AVANTUS ZAPOSLITVENI CENTER, proizvodnja in
druge storitve, d.o.o.

Drugje nerazvrščene predelovalne
dejavnosti

Podravska

20.305,00

2.

Allium, zaposlitveni center, z.o.o., - so.p.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike

Osrednjeslovenska

25.000,00

3.

Cof, zavod za razvoj sodelovalnih oblik
proizvodnje, so.p.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike

Gorenjska

25.000,00

4.

DC energija, zadruga za proizvodnjo električnih
naprav, z.o.o., so.p.

Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje

Podravska

25.000,00

5.

Društvo za razvijanje socialnih projektov in
spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE,
socialno podjetje

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

Podravska

18.000,00

6.

Energija v gibanju, zadruga za razvoj električnih
premikal, z.o.o., socialno podjetje

Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Savinjska

25.000,00

7.

Etri ekspres, zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za
starejše in invalidne osebe

Jugovzhodna
Slovenija

25.000,00

8.

FREKVENCA, Socialno-kulturno združenje
nemirnih in aktivnih, socialno podjetje

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij

Podravska

12.500,00

Priložnostna priprava in dostava jedi

Podravska

25.000,00

Turistične kmetije s sobami

Pomurska

25.000,00

Proizvodnja drugih električnih naprav

Podravska

25.000,00

Pomurska

25.000,00

Podravska

25.000,00

Dejavnost strokovnih združenj

Podravska

11.319,00

Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev

Savinjska

25.000,00

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kooperativa DAME, trajnostni turizem in
gostinstvo,z.o.o.,so.p.
MAKROBIOS PANONIJA so.p., Permakulturni
center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k
samozadostnosti, Lucova
Mobilnostni trendi in inovacije, zadruga za razvoj
sodobnih prometnih rešitev z.o.o., so.p.
Mozaik - društvo za socialno vključenost, socialno
podjetje
Novi Armal, nove oblike proizvodnje in
proizvodnja igrač Maribor, z.b.o. so.p.
PERON, kooperativa projektnih ustvarjalcev
z.o.o., socialno podjetje
RAINER kozmetika, d. o. o.

Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih
organizacij
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in
zabavo
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16.
17.
18.

Razvojna zadruga GRANAR z.o.o., socialno
podjetje
Rešitve za ranljive skupine v prometu, z.o.o.,
so.p.
SKRITA ENERGIJA, Zavod za eko-socialno
gospodarjenje, socialno podjetje

Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov

Pomurska

25.000,00

Drugo informiranje

Podravska

25.000,00

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Koroška

25.000,00

19.

Svetovalno raziskovalni zavod svit SRZS, Zavod za Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
socialno podjetništvo
izpopolnjevanje in usposabljanje

Primorsko-notranjsko

25.000,00

20.

USTVARJALNIK, pospeševalnik mladinskega
podjetništva, d.o.o., socialno podjetje

Savinjska

25.000,00

21.

VRTNARSTVO AŽ - socialno podjetje d.o.o.- so.p.

Pomurska

25.000,00

Podravska

25.000,00

Podravska

25.000,00

Savinjska

25.000,00

22.
23.

Vodno polje, ekološka pridelava hrane, z.o.o.,
so.p.
Zadruga BikeLab zadruga za razvoj mobilnosti
z.o.o., so.p.

Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami
Pridelovanje zelenjadnic in melon,
korenovk in gomoljnic
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
izdelkov

24.

Zadruga EKOCI COOP, trgovina, razvoj, pridelava,
Druga trgovina na drobno v drugih
predelava dobrin in storitev trajnostnega
specializiranih prodajalnah
gospodarstva, z.b.o., so.p.

25.

Zavod 100% naravno Botanik Ormož so.p.

Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje

Podravska

25.000,00

26.

Zavod Dobri dim Šoštanj, svetovalne in
izobraževalne storitve, socialno podjetje

Drugo tiskanje

Savinjska

12.202,00

27.

Zavod PEC Pomurski ekološki center Murska
Sobota so.p.

Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje

Pomurska

19.528,00

28.

Zavod Pipa, zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin,
Limbuš so.p.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike

Podravska

25.000,00

29.

Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje
so.p.

Drugo drugje nerazvrščeno socialno
varstvo brez nastanitve

Osrednjeslovenska

15.000,00

30.

Zavod Vinetum Slovenske gorice, zavod za razvoj
trajnostnega turizma, Lenart so.p.

Varstvo kulturne dediščine

Podravska

25.000,00

31.

Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete
FloraViva so.p.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
drugih področjih naravoslovja in
tehnologije

Osrednjeslovenska

25.000,00

32.

Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena
praksa so.p.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike

Osrednjeslovenska

25.000,00

33.

Zavod zadihaj, inštitut za trajnostno mobilnost in
prijazne energije, Maribor, so.p.

Raziskovalna in razvojna dejavnost na
drugih področjih naravoslovja in
tehnologije

Podravska

25.000,00
758.854,00
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