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Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih 
klubov v tujini v letu 2021 (JR SPK 2021) 

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih 
klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo 
slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo. 

Ciljne skupine 
Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v 
tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. 
 
Vrednost razpisa 
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 
450.000,00 EUR. 
 
Financiranje 
SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 80 %. Prejeta sredstva 
predstavljajo pomoč de minimis. 
 

Posebni pogoji:  

● prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba v tujini in je evidentiran v uradnem 
registru najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa;  

● prijavitelj ima odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran; 
● člani prijavitelja so zavezani plačati članarino; 
● prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij v letu 2020, za katere izvaja 

aktivnosti slovenskega poslovnega kluba; 
● prijavitelj ima sprejet dokument (Program dela in Finančni načrt za leto 2021 ali 

drug ekvivalenten dokument), ki vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega 
kluba; 

● prijavitelj mora za izvajanje aktivnosti zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 
20 % od načrtovanih finančnih sredstev; 

● prijavitelj ima kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva 
v slovenskem jeziku; 

● prijavitelj ima registrirano in aktivno delujočo spletno stran, na kateri so objavljene: 
informacije o storitvah (vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba), 
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ažurne informacije o aktivnostih (vezanih na delovanje slovenskega poslovnega 
kluba), kontaktni podatki in povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija; 

● prijavitelj ima v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu subjekta 
sprejema vse pošiljke SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim bivališčem 
oziroma sedežem v Republiki Sloveniji. 

Upravičeni stroški: 

● stroški organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov; 
● stroški aktivne udeležbe na poslovnih dogodkih; 
● stroški informiranja slovenskih in tujih podjetij; 
● stroški poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem; 
● stroški zagotavljanja prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu; 
● stroški promocije slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja; 
● stroški promocije kluba. 

 

Merila: 

Merilo  Število točk* 

Prispevek k pospeševanju internacionalizacije slovenskega 
gospodarstva v letu 2020 

70 

Članstvo podjetij v letu 2020 20 

Obseg in raznolikost načrtovanih aktivnosti v letu 2021 60 

SKUPAJ 150 

*Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegli prag najmanj 40 točk. 

Višina dodeljenih sredstev se preračuna po naslednjem modelu:  

1. Klubom, ki na podlagi meril dosežejo prag 40 točk, se sredstva dodelijo na podlagi 
naslednje formule:  
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a. 450.000 EUR / (deljeno s) seštevkom zbranih točk vseh na razpis 
prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 40 točkami = vrednost ene točke v 
EUR. 

b. Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 40 točkami, se dodelijo sredstva po 
formuli: vrednost ene točke v EUR * (krat) število zbranih točk = 
__________ EUR. 

 
2. Po upoštevanju dodatnega merila (po katerem klub v okviru razpisa ne more prejeti 

več sredstev, kot je višina zaprošene subvencije, ki jo klub opredeli v prijavi) se 
ostanek sredstev razdeli na klube, ki so dosegli prag 40 točk in jih komisija ni 
ocenjevala na podlagi dodatnega merila. Ostanek sredstev se razdeli po enaki 
formuli, kot v prejšnji točki. 

Obdobje porabe sredstev 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 18. 11. 2021.  
 
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja 
upravičenosti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in delovanja showrooma, kjer so 
upravičene tudi aktivnosti, ki bodo plačane znotraj obdobja upravičenosti in izvedene po 
datumu obdobja upravičenosti, vendar najkasneje 31. 12. 2021.  
 

Rok za oddajo vloge: 

● do vključno 9. 4. 2021, do 13. ure. 

 
 
* V primeru oddaje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi na 
e-naslov: dasa.avsec@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 12. 4. 2021 in obvestilu 
priložiti dokazilo o oddani pošiljki. 
 

 


