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ENOSTAVNE 
SPODBUDE 

MALIH 
VREDNOSTI

ZA MSP - 
od 300 EUR

 do 9.999,99 EUR
 nepovratnih 

sredstev 

HITRA 
OBRAVNAVA

NA VOLJO 
SKOZI 

VSE LETO 
SKRAJNI ROK PRIJAVE 

31.3.2023

BREZPLAČNA
 POMOČ 

pri pripravi 
VLOGE IN

ZAHTEVKA
- SPOT 

Svetovanje 
(svetovalci mreže 

Slovenskih poslovnih
 točk - 12 lokacij)

sofinanciranje
 v višini max.

60%
upravičenih stroškov 

na posamezni 
odobren vavčer

upravičeni stroški 
za vsebinska 
področja so 
določeni v 

posameznem 
javnem pozivu

največ 

3 vavčerji 
hkrati v izvajanju

 oz. največ 

30.000 EUR
 izplačila letno

Slovenski podjetniški Sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor

KONTAKT Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

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

1 SPODBUDE MALIH VREDNOSTI PREKO VAVČERJEV
 vavčerji oz. enostavne spodbude malih vrednosti so MSPjem na voljo za različne vsebine

digitalni marketingdigitalne kompetencedigitalne strategije kibernetska varnostdelegacije v tujinomednarodni forumitržne raziskavesejmi v tujini

RASTEMO SKUPAJ

OSNOVNE ZNAČILNOSTI VAVČERJEV: 

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  
posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Svetovalni telefon za vavčerje: 02 234 12 60
v času uradnih ur (pon. - pet., 9:00 - 11:00)

Hitre informacije o vavčerjih: 
vavcer@podjetniskisklad.si

inter
-nacionalizacija

zaščita 
intelektualne 

lastnine

certifikati 
kakovosti

prenos 
lastništva

statusno 
preoblikovanje 

podjetij
digitalizacija

krožno/zeleno 
gospodarstvo prototipiranje poslovna

odličnost

POGOJI ZA PRIJAVO:

ź Na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen, razen pri VAV-12 vsaj
                                                           5 zaposlenih (upošteva se tudi nosilec dejavnosti pri s.p.).

ź Mikro, mala in srednje velika podjetja 
(organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge).

ź Sedež v Republiki Sloveniji.

dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.

ź Poravnane finančne obveznosti.
ź Podjetje ne sme biti v težavah 

(v postopku prisilne poravnave, stečaju,...).
ź Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane 

POSTOPEK PRIDOBITVE VAVČERJEV:

1. korak 3. korak2. korak 4. korak

podjetje odda vlogo preko 
elektronskega portala

SPS preveri 
izpolnjevanja pogojev 
prijaviteljev na javne 
pozive

omogočena celotna 
prijava kot tudi zahtevek 
za izplačilo v e-obliki 
preko portala

E-VAVČER

koristite BREZPLAČNO 
POMOČ pri pripravi 
vloge - SPOT svetovanje 
v vseh 12-ih statističnih 
regijah

posamezni NOVI 
vavčerji se objavijo preko 
javnega POZIVA 
(spletna stran SPS in 
Uradni list RS)

8. korak7. korak6. korak

zahtevek za izplačilo se 
odda v e-obliki preko 
portala

IZPLAČILO 
SPODBUDE

ZAHTEVEK
Z DOKAZILI

upravičene aktivnosti 
morajo biti zaključene v 
roku 6 ali 12 mesecev od 
datuma podpisa pogodbe 
ter oddan zahtevek za 
izplačilo

OBJAVA JAVNEGA 
POZIVA

PRIPRAVA VLOGE
POENOSTAVLJENA

 IN HITRA
ODDAJA VLOGE

OBDELAVA VLOGE

IZVEDBA

ELEKTRONSKI 
PODPIS POGODBE

5. korak

PODPIS POGODBE
s SPSom

DVOFAKTORSKO 
PODPISOVANJE

DIGITALNO POTRDILO
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MSPjem so na voljo naslednji vavčerji:

Vavčer za certifikate kakovosti, REVAV-1
ź za sisteme vodenja kakovosti in validacijske okoljske izjave, ki so pridobljeni 

na podlagi evropskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, 
ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS

ź povračilo upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in 
vzdrževanje certifikata pridobljenega po 1.1.2021

ź min. 1.000 EUR, max. 9.999,99 EUR
ź pridobitev sredstev večkrat letno, za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja 
digitalizacije

ź prijavitelj lahko sredstva pridobi večkrat letno

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah, REVAV-5

ź izbira zunanjega izvajalca iz Kataloga svetovalcev za tržne raziskave (SPS)

Vavčer za patente, modele, znamke, REVAV-2

ź min. 500 EUR, max. 5.000 EUR brez vključenega popolnega preizkusa oz.  
max. 9.999,99 EUR z vključenim popolnim preizkusom

ź pridobitev sredstev samo enkrat od leta 2021 do leta 2023

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, REVAV-4

ź EXPO Dubaj – strošek podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija

ź povračilo upravičenih stroškov od 1.1.2021 do 30.09.2023
ź min. 1.000 EUR, max. 2.500 EUR

ź povračilo upravičenih stroškov od 1. 1. 2021 in trajajo do 30. 9. 2023
ź min. 300 EUR, max. 6.000 EUR

ź povračilo upravičenih stroškov za udeležbo DVEH udeležencev od 1. 1. 2021 
do 30. 9. 2023

ź Sofinanciranje upravičenih stroškov le za certifikate prvič pridobljene po 
1.1.2021

ź EXPO Dubaj – največ en Vavčer

ź spodbuditi podjetja k udeležbi za povezovanje in iskanje novih poslovnih 
priložnosti

ź predložiti dokazilo o članstvu delegacije v tujino

ź EXPO Dubaj – največ en Vavčer

ź povračilo upravičenih stroškov od 1.1.2021 do 30.9.2023

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, REVAV-7

ź sofinancirajo se upravičeni stroški izdelave tržne raziskave

ź aktivna udeležba na mednarodnem forumu (predstavitev dosežkov 
izdelkov/storitev na stojnici, predavanje, okrogla miza,…)

ź min. 300 EUR, max. 3.000 EUR

ź sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za ključna področja 
digitalizacije

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź pomagati in spodbuditi podjetja k zaščiti intelektualne lastnine
ź sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk, modelov

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, REVAV-3
ź proučevanje možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuji 

trg

ź prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta vsaj1 zaposlenega

ź stroški se lahko uveljavijo za največ dva udeleženca

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź V usposabljanje vključenih najmanj 20 % zaposlenih

Vavčer za digitalni marketing, RVAV-8
ź izdelava novih spletnih strani + testiranje= 500-1.500 EUR

ź usposabljanje ne sem biti izvedeno pred objavo javnega poziva (8.10.2021)

ź 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora prijavitelj zagotoviti usposabljanje za vsaj 1 
zaposlenega

ź min. 600 EUR, max. 9.999,99 EUR

ź lastne spletne trgovine = 500-2.500 EUR
ź lastne rezervacijske platforme = 500-2.500 EUR
ź izdelki/storitve ne smejo biti izdelani pred oddajo vloge
ź povračilo upravičenih stroškov od 1. 1. 2021 dalje
ź samo 1-krat za vsako aktivnost do leta 2023
ź izbira zunanjega izvajalca (DIH Slovenija)
ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź pridobitev sredstev samo enkrat v obdobju od leta 2021 do 2023

ź povračilo upravičenih stroškov od 1. 1. 2021 in trajajo do 30. 9. 2023

ź nove mobilne aplikacije + testiranje = 500–1.000 EUR
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ź povračilo upravičenih stroškov od 1. 1. 2021 do 30.09.2023

ź spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne 
transformacije

ź min. 1.000 EUR, max. 9.999,99 EUR
ź obvezno predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija
ź sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do 2023)

Vavčer za pripravo digitalne strategije, REVAV-9

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih

Vavčer za kibernetsko varnost, REVAV-10
ź sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali 

vdorni test
ź povračilo upravičenih stroškov od 1. 1. 2021 do 30.09.2023
ź min. 1.000 EUR, max. 9.999,99 EUR
ź izbira zunanjega izvajalca (DIH Slovenija)

ź min. 500 EUR, max. 5.000 EUR

ź model EFQM (svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter 
sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost)

ź min. 500 EUR, max. 9.000 EUR

ź iz s.p. v  d.o.o. ali iz d.d. v d.o.o (ali obratno) ali iz zadruge v gospodarsko 
družbo (ali obratno)

ź LCA analiza ne sme biti izdelana pred objavo tega javnega poziva

Vavčer za statusno preoblikovanje družb, REVAV-11

ź povračilo upravičenih stroškov od 1.1.2021 do 30. 9. 2023

ź spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva

ź prijavitelj lahko pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 
2023)

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po 

ź prijavitelj lahko prejme en vavčer letno

ź pred oddajo vloge pridobiti potrdilo SPIRIT Slovenija

ź obvezno predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija

ź min. 1.000,00 EUR, max. 5.000,00 EUR

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Vavčer za prototipiranje, REVAV-14
ź zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega 

izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

ź statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 1. 1. 2021

modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, REVAV-12

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź povračilo upravičenih stroškov od 1. 1. 2021  do 30.09.2023

ź prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na SPS
ź intervju pri izbranem SIO, kateri izda potrdilo o smiselnosti izdelave prototipa

ź povračilo upravičenih stroškov od 1.1.2021 do 30.09.2023

ź povračilo upravičenih stroškov od 1.1.2021 do 30.09.2023

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Vavčer za prenos lastništva, REVAV-13

ź vsako aktivnost le enkrat v obdobju od 2021 do 2023

ź min. 300 EUR, max. 9.999,99 EUR

ź sredstva samo enkrat v obdobju 2021 do 2023 za vsako posamezno aktivnost 
ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

ź izbira zunanjega izvajalca (SPIRIT Slovenija)
ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), 
REVAV-15
ź omogočiti izvedbo vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem 

ciklu izdelka (LCA analiza)
ź povračilo upravičenih stroškov od objave javnega poziva do 2023
ź min. 3.000 EUR, max. 9.999,99 EUR
ź predhodno pozitivno mnenje SPIRIT

ź prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 3 zaposlene
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