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JR za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 
na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022 

 
Roki oddaje vlog: 30. 4. 2021 do 24.00 ure in 30. 8. 2021 do 24.00 ure (po navadni pošti) 
 
Namen JR: spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenih 
območjih1 
 
Predmet JR: sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, 
povezano z: 

• vzpostavitvijo nove poslovne enote; 
• razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote; 
• diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na 

zadevnem območju prej ni proizvajala; ali 
• bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. 

 
Cilj JR: investicija ima ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na 
ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali 
spodbujanje razvoja turizma. 
 
Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki so na dan oddaje vsaj 18 mesecev registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah. Izključeni sektorji2 

*Dodatni pogoj za investicije v nastanitvene kapacitete (turizem) 
• urediti nastanitvene kapacitete z vsaj dvema (2) novima ali obstoječima ležiščema; 
• nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oziroma jabolkoma3 oz. dvema 

trikotnikoma, če gre za Youth Hostel; 
• v kolikor prijavitelj na obmejnem območju že razpolaga z ležišči gre investicija v: 

o  uvedbo nove ponudbe (v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča); 

 
1 Občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, 
Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, 
Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, 
Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske 
Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, 
Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, 
Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica. 
2 Izključeni sektorji: ribištvo in gojenje vodnih organizmov; ladjedelništvo; proizvodnja, distribucija energije ter energetska infrastruktura; 
premogovništvo; primarna kmetijska proizvodnja; jeklarstvo in železarstvo; industrija sintetičnih vlaken; promet. 
3 Skladno s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov. 
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o obnovitev dela objekta (če je neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi 
npr. obnova restavracije, širitev kuhinje) v istem ali neposredno ob objektu, kjer so 
ležišča. 

Upravičeni stroški: 
● nakup strojev in opreme; 
● nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih 

pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se 
uporabljajo na območju izvajanja razpisa; 

● gradbena-obrtniška-inštalacijska dela; 
● nakup objektov in zemljišč. 

 
Financiranje: min. 20.000,00 do max. 600.000,00 EUR na projekt. 
 
Max. višina sofinanciranja za občine V kohezijske regije: 

- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja; 
- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja; 
- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

Max. višina sofinanciranja za občine Z kohezijske regije: 
- 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja; 
- 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja; 
- 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge do najkasneje 29. 10. 2021 (v letu 2021) oz. do 
28. 10. 2022 (v letu 2022). 
 
MERILA SKUPAJ 134 (Za potegovanje mora investicija prejeti min 50 točk) 
A. Bonitetna ocena (max 15) 
B. Število novo ustvarjenih delovnih mest (max 22) 
C. Kakovost novih delovnih mest (max 6) 
D. Namen in cilj investicije (max 10) 
E. Vpliv na okolje (max 5) 
F. Lokacija investicije (max 6) 
G. Inovativnost (max 6) 
H. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta (max 5) 
I. Kapital (max 15) 
J. Število zaposlenih (max 15) 
K. Tehnologija (max 15) 
L. Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije (max 7) 
M. Investicija (max 7) 
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Dodatni pogoji za investicije v nastanitvene kapacitete (turizem) 
N. Število novih ležišč, ustvarjenih v okviru projekta začetne investicije (28) 
Q. Kategorija nastanitvenega obrata (4) 
P. Dodatna ponudba (4) 
 


