P4D ReactEU

SUBVENCIJA

od 30.000 EUR do
100.000 EUR
subvencije/podjetje
/višina ﬁnanciranja
upravičenih stroškov
do največ 60 %/

MSP

UPRAVIČENCI
· mikro, mala in srednje velika podjetja z
najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega
razpisa
· pravne ali ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
· organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

POGOJI KANDIDIRANJA

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

POSEBNE SPODBUDE

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje
posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega
poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih
kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene
digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

DOBA FINANCIRANJA
· do 1 leta (izplačilo v enkratnem znesku)

PREDMET RAZPISA

2. Digitalne transformacije ključnih
proizvodnih in poslovnih procesov
1. Tehnične
opremljenosti

· programska in/ali

strojna oprema, ki
omogoča digitalno
poslovanje in
proizvodnjo

· izboljšave izkušnje kupca
· učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija

· kandidirajo lahko podjetja iz celotne Slovenije
· podjetje ne sme biti v težavah
· podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
· vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v
izključeni sektor
· vlagatelj mora izkazati zaprto ﬁnančno konstrukcijo
· prepoved dvojnega ﬁnanciranja
· vlagatelj mora izvesti digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom
in jo zaključiti najkasneje do 30.09.2022
· operacija ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis
· operacija se ne sme začeti pred 01.10.2020

podatkov v podjetju

· razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje

· vpeljava digitalnih poslovnih modelov in
procesov

· razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih
mest, razvoj digitalne kulture, vpeljava kibernetske varnosti
· izvedba projektov industrije 4.0.

SODELOVANJE Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM
· upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo

UPRAVIČENI STROŠKI
· stroški nakupa opredmetenih osnovnih
sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
· stroški nakupa neopredmetenih osnovnih
sredstev (zgolj nakup nove programske
opreme)
· stroški storitev zunanjih izvajalcev
(stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
· stroški plač in povračil stroškov v zvezi
s delom za največ 2 zaposlena
· posredni stroški

digitalne transformacije
· izberejo ga iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inova-

cijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog)
· cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč
podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc itd.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI
NASTANKA STROŠKOV
· od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022
BREZ STROŠKOV ODOBRITVE
IN VODENJA SUBVENCIJE

02 234 12 53, 02 234 12 72,
02 234 12 64
na e-pošti:
boštjan.vidovič@podjetniskisklad.si

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo podjetij v samo 6 korakih
V kolikor izpolnjujete pogoje javnega razpisa P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, lahko oddate vlogo za soﬁnanciranje upravičenih stroškov. Na podlagi pozitivnega sklepa, podpišete pogodbo s SPS-om o soﬁnanciranju in realizirate digitalno transformacijo v podjetju.

PODJETJE
potrebuje ﬁnančna sredstva
za digitalno transformacijo

PRIJAVA NA
JAVNI RAZPIS

obišče spletno stran

PODPIS POGODBE
elektronsko

oddaja

črpanje subvencije

vloge elektronsko

SPS-a in se seznani

s pogoji razpisa

preko ePortala

PRIPRAVA VLOGE

OBDELAVA VLOGE

REALIZACIJA

Hitra in enostavna priprava

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

izvedba investicije

Možnost uporabe enostavnih
pripomočkov
- Predstavitveni načrt s
ﬁnančnim načrtom

VSEBINA VLOGE:
1. Prijavni list z izjavami vlagatelja
(elektronski obrazec)
2. Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije
3. Predstavitveni načrt podjetja s ﬁnančnim načrtom
4. Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri
FURS
5. Dokazila/izjave glede zaprtja ﬁnančne konstrukcije
operacije

HITRA IN
ENOSTAVNA
ODDAJA VLOGE
Vlagatelj odda
vlogo v elektronski
obliki preko ePortala

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
1.9.2021 do 14:00.

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:

300

RAZPISANA
SREDSTVA:

30,00 mio EUR

CILJI RAZPISA
· izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo
poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
· izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih
· spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov
· povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v
podprtih podjetjih za najmanj 3 %

Naložbo ﬁnancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

