Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1«
Informativni seznam odobrenih
odo
vlog – 1. rok
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v
Uradnem listu št. 79/2016 z dne 9.12.2016 objavila Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1«.
Planirana sredstva za 1. odpiranje znašajo 420.000,00 €, od tega za:
- Vzhodno kohezijsko regijo: 243.306,00 €
- Zahodno kohezijsko regijo: 176.694,00 €
Sredstva niso prenosljiva med
ed kohezijskima regijama.
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Prejeli smo 15 vlog, od katerih je 8 predlaganih za sofinanciranje, 3 vloge so zavrnjene, ker vrednost pričakovanega
sofinanciranja
financiranja vlog presega razpoložljiva razpisana sredstva za Zahodno kohezijsko regijo, 4 vloge pa ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok;
rok znesek javnih virov sofinanciranja posamezne operacije znaša 35.000,00 €:

1. Vzhodna kohezijska regija:
Upravičenec
ELMITEL d.o.o.

Občina
Gornja
Radgona

Naziv operacije
eCROP

ZUPAN podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o.

Maribor

Tree-phylosiology
phylosiology selective sprayer for orchards
(Selektivna traktorska škropilnica za sadovnjake, ki
temelji na fiziologiji dreves)

TITERA, tehnično-inovativne
inovativne tehnologije, d.o.o.

Murska
Sobota

LEcMAT

2. Zahodna kohezijska regija:
Upravičenec
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije
d.o.o.
BERK-VEHOVAR
VEHOVAR KOMPOZITI, izdelava
kompozitov, d.o.o.
GENIS d.o.o.

Občina
Ljubljana
Domžale
Kranj

GOSPODAR ZDRAVJA, spletna zdravstvena
komunikacija, d.o.o.

Ljubljana

C-ASTRAL,
ASTRAL, Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil d.o.o.

Ajdovščina

Preostanek nerazdeljenih sredstev 1. odpiranja znaša za:
Vzhodno kohezijsko regijo: 138.306,00 €
Zahodno kohezijsko regijo: 1.694,00 €.

Naziv operacije
Osnovanje mreže za prehod v krožno gospodarstvo in
prilagajanje trgu tehnologije premazov ECOTOP,
inovacije podjetja IMMT d.o.o.
Monocoque karbonsko kolesarsko
sarsko kolo – Prodor na
svetovni trg z ultra lahko športno opremo
DAP – Digital Alive Pension
Platforma za samonadzor kroničnih bolezni pod
nadzorom farmacevta in poslovni model
(SelfManagePlus)
MASSIVE M - ATLAS

