
Spoštovani, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 10. 6.,  v Uradnem listu RS št. 
41/2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter 
storitev turističnega gospodarstva (2016-2018). 

Glede na to, da so upravičenci do sredstev gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma (MSP), vas vljudno 
naprošamo, da o razpisu obvestite predstavnike turističnih gospodarstev v svojih 
občinah.  

Delovno srečanje, z namenom natančnejše predstavitve javnega 
razpisa bo potekalo v ponedeljek, 20. 6. 2016, ob 14. uri, 

v veliki sejni sobi Večnamenskega centra vaško-kulturne 
dvorane Dornava. 

 

Osnovne informacije o razpisu: 

Namen in cilji javnega razpisa: 

 spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih 

proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. 

 turističnemu gospodarstvu (MSP-jem) omogočiti s sofinanciranjem razvoja in 

promocije turističnih proizvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti. 

 Spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega 

trženja.  

 prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu in neposredno 

prispevati k zvišanju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem 

trgu«.  

Predmet javnega razpisa: 

 sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih 

proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja 

ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh 

slovenskega turizma. 

 Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na 

digitalnih vsebinah.  



Upravičenci do sredstev: 

 so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s 

področja turizma (MSP) 

 V kolikor je v projekt vključenih več MSP-jev, se kot upravičenec po tem razpisu 

smatra nosilec projekta (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri 

implementaciji projekta. 

Višina nepovratnih sredstev: 

 4.199.142,18 EUR 

 zagotovljena iz proračuna RS za leta 2016, 2017 in 2018 

 

Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov, upoštevaje 

dejstvo, da sredstva dodeljena v okviru razpisa predstavljajo pomoč po pravilu 

»de minimis« 

 skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 

200.000,00 EUR.   

 Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR. 

 Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 22.2.2017. 



 Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10.8.2016. Naslednji odpiranji bosta 

7.12.2016 in 22.2.2017. 

 Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v zaprti ovojnici pod oznako »Ne 

odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih 

produktov ter storitev turističnega gospodarstva« na prednji strani ter 

polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred 

predvidenim odpiranjem najkasneje do 12. ure.  

Več  o 
razpisu:  http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=1074 

S spoštovanjem 

 
 
mag. Mojca Šibila Drobnič 
Samostojna strokovna sodelavka 
Project manager 
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 
Scientific Research Centre Bistra Ptuj 
Slovenski trg 6, Si 2250 Ptuj 
Tel.: 00386 (0)2 748 02 52 
Fax:00386 (0)2 748 02 60 
 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1074

