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Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja 

za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski 

regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu 

konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije 

projektni partnerji. 

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naslednje naloge: 

● promocija socialno podjetniške kulture; 

● izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja; 

● povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in 

razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter 

medsektorsko povezovanje; 

● evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih 

administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji. 

Regija izvajanja 

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih: 

● Kohezijska regija Vzhodna Slovenija; 

● Kohezijska regija Zahodna Slovenija. 

Upravičenci 

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko 

partnerstvo. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en 

vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu 

konzorcija izvede prijavo na javni razpis. 
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Konzorcij sestavlja vsaj po en (1) partner, in sicer: 

● pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji; 

● pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana skladno z Zakonom o socialnem 

podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). 

Skupna višina sredstev 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa 

je 418.285,71 EUR, in sicer: 

● v letu 2022: 272.761,90 EUR; 

● v letu 2023: 145.523,81 EUR. 

Pri tem je predvideno financiranje v zahodni kohezijski regiji do največ 140.207,50 EUR, v 

vzhodni kohezijski regiji pa 278.078,21 EUR. 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do višine 

razpoložljivih sredstev za posamezno programsko območje, ki so v letih 2022 in 2023 na 

razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa. 

Upravičeni stroški 

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški: 

● stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za zaposleno osebo, ki dela na 

prijavljeni operaciji in bodo financirani v obliki standardnega stroška na enoto; 

● posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje do 15 % upravičenih 

neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposleno osebo, 

ki opravlja dela in naloge na operaciji); 

● stroški storitev zunanjih izvajalcev; 

● stroški informiranja in komuniciranja. 
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Posebni pogoji za prijavitelje so: 

● prijavitelj je na dan oddaje vloge vpisan v Poslovni register Slovenije vsaj 24 

mesecev; 

● prijavitelj, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji ima v tekočem programskem 

obdobju naziv nosilne institucije v razvojni regiji ter je vpisan v evidenco Regionalnih 

razvojnih agencij za tekoče programsko obdobje, ki jo vodi Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo; 

● prijavitelj, ki je pravna oseba zasebnega prava in je registriran skladno z Zakonom o 

socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) 

ima v aktu o ustanovitvi opredeljene aktivnosti za razvoj socialnega podjetništva in 

podpornega okolja; 

● prijavitelj je primerljive aktivnosti za socialna podjetja oziroma subjekte socialne 

ekonomije, ki so predmet operacije, s katero se prijavlja na javni razpis, izvajal 

najmanj dve leti pred oddajo vloge na javni razpis; 

● prijavitelj zagotavlja, da bodo storitve podpornega okolja zagotovljene na območju 

celotne kohezijske regije, za katero oddaja vlogo; 

● prijavitelj se zavezuje, da bo v aktivnosti, ki jih bo izvajal v okviru tega razpisa, 

vključeval tudi ostale razvojne regije, ki so vključene v posamezno kohezijsko regijo 

in ostale deležnike na področju razvoja socialnega podjetništva v posamezni 

kohezijski regiji; 

● prijavitelj mora imeti zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas, ki bo za potrebe 

izvedbe javnega razpisa opravljala aktivnosti na operaciji; 

● prijavitelj zagotavlja tehnično in prostorsko sposobnost za izvajanje operacije, in 

sicer prostor za sprejem strank in svetovanje ter primerno IKT opremo za izvajanje 

storitev na daljavo; 

● prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij se 

na razpis lahko prijavijo samo z eno vlogo, posamezni konzorcijski partner pa lahko 

sodeluje samo v enem konzorciju. 
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Rok 

Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2021. 

Merila 

Merilo Število točk 

1 KAKOVOST IN 
IZVEDLJIVOST OPERACIJE 

50 

a) Ustreznost načrtovanih 
aktivnosti za izvedbo 
operacije 

b) Cilji in pričakovani rezultati 

c) Tveganja za izvedbo in 
ukrepi za obvladovanje 
tveganj  

d) Terminski plan izvedbe 

e) Sodelovanje s pridruženimi 
partnerji 

2 USPOSOBLJENOST ZA 
IZVEDBO OPERACIJE 

30 

a) Upravljalska/koordinacijska 
sposobnost prijavitelja 

b) Reference in izkušnje 
prijavitelja in konzorcijskih 
partnerjev 

c) Organizacija izvedbe 
operacije 

3 PRISPEVEK K IZBOLJŠANJU 
POSLOVNEGA OKOLJA 

20 
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3.
1 

Dodana vrednost izvedenih 
aktivnosti za socialna 
podjetja  

3.
2 

Trajnost operacije  

SKUPAJ 100 

Maksimalno število točk je 100. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, 

je 60 točk ali več.  

 

 

 

 


