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Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) 
 
Predmet: sofinanciranje najmanj 300 podjetij za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne 

transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. 

 
Pogoj za prijavo: 

1. Upravičenci so MSP-ji z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v UL (18. 
6. 2021): gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.1 

Aktivnosti (z vidika meril ocenjevanja zelo priporočljiva realizacija vseh aktivnosti): 

i. izkušnja kupca: npr. uvedba CRM, spletni B2B portal za naročila ali dobavitelje 
(digitalno povezovanje z dobavitelji); 

ii. podatkovna strategija: npr. sistemi za poslovno analitiko, prediktivno analitiko (AI), 
uvedba ETIM standarda (klasifikacije izdelkov v kategorije); sistemi za analize 
potrošnika (tudi CRM); 

iii. procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli: npr. CRM, spletni B2B portal za 
naročila, uvedba brezpapirnega poslovanja, elektronska izmenjava dokumentov 
(računi, dobavnice, naročilnice), uvajanje novih digitalnih produktov, digitalno 
povezovanje z dobavitelji, nakup opreme za delo na daljavo, virtualne sestanke, 
skupinsko delo, vodenje delovnega časa; 

iv. strategija razvoja digitalnih kadrov: npr. uvedba odprtega inoviranja, usposabljanja s 
področja uvedenih digitalnih tehnologij; 

v. kibernetska varnost: npr. izvedba penetracijskega testa; 
vi. Industrija 4.0 (samo proizvodnja): nakup robotov, uvedba Digital Lean, uvedba IoT v 

proizvodnjo (pametni senzorji), ERP system.   

Predvidena višina sofinanciranja: 60 %, min. 30.000 EUR do max. 100.000 EUR subvencije 
(shema »de minimis«).2 
Višina upravičenih stroškov (vrednost projekta brez DDV): min. 50.000 EUR. 
Skupna višina sredstev: 30.000.000 EUR. 

 
1 Izključene dejavnosti: ribištvo in akvakultura, primarna kmetijska proizvodnja, predelava in trženja 
kmetijskih proizvodov. 
2 Omejitev do 200.000 EUR subvencij po shemi »de minimis« v zadnjih 3 letih. Velja vključno s povezanimi 
podjetji. 
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Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov: 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. 

Rok za oddajo: 1. 9. 2021 do 14. ure. 

Upravičeni stroški: 

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (le nakup nove strojne opreme) in 
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (le nakup nove programske 
opreme); 

- stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški 
storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (izvajalec mora biti vpisan v katalog 
DIH: dihslovenia.si/catalog); 

- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena: lahko se 
uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije 
(pavšal 24,20 EUR / delovno uro; najmanj 6. stopnja izobrazbe tehnične smeri) ter/ali 
stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne 
transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne 
transformacije; pavšal 16,13 EUR / delovno uro); 

- posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene. 

Merila: 

1. Ocena projekta digitalne transformacije vlagatelja (po posameznih področjih): 35 točk 

2. Ocena skladnosti akcijskega načrta z zastavljenimi cilji: 20 točk 

3. Vpliv na okolje (snovna in energetska učinkovitost): 20 točk 

4. Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (nad 7 % za polne točke): 15 točk 

5. Status vlagatelja (mlado podjetje, Covid padec 20 %): 10 točk 

Idealna stranka glede na merila: 

• ima vsaj 5 redno in polno (100%) zaposlenih na dan 18. 6. 2021 (min. pogoj); 
• proizvodno podjetje, s katerim se lahko dokaže uvajanje energetsko in snovno 

učinkovite proizvodne procese (ni pogoj, le dodatne točke); 
• dela celovito digitalno transformacijo: vseh 6 navedenih aktivnosti oziroma 5, če ni 

proizvodno podjetje; 
• proizvodna podjetja z uvajanjem koncepta Industrija 4.0 (npr. avtomatizacija in 

robotizacija, Digital Lean) dobijo dodatne točke; 

https://dihslovenia.si/catalog
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• mlado podjetje (mlajše od 60 mesecev ob oddaji vloge) (ni pogoj, le dodatne točke); 
• mlado podjetje, ki je v letu 2020 utrpelo 20 % padec prihodkov glede na 2019. 

 


