Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1«
Informativni seznam odobrenih vlog – 3. rok
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem
listu RS, št. 79/2016 dne 9.12.2016 objavila Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1«, dne 31.3.2017 v Uradnem
listu RS št. 15/2017 dopolnitev javnega razpisa in dne 4.5.2018 v Uradnem listu RS št. 31/2018 še spremembo javnega razpisa.
V Uradnem listu RS št. 15/2017 je bila objavljena dopolnitev javnega razpisa, ki omogoča prenos neporabljenih sredstev
posameznega odpiranja v naslednja odpiranja.
Ker so sredstva predhodnih odpiranj v višini 210.000 € ostala neporabljena, od tega 19.841,00 € v Zahodni kohezijski regiji in
190.159,00 € v Vzhodni kohezijski regiji, se je znesek neporabljenih sredstev prenesel v 3. odpiranje, tako da planirana
sredstva 3. odpiranja skupaj znašajo 420.000 €, od tega za:



Vzhodno kohezijsko regijo:
Zahodno kohezijsko regijo:

311.812,00 €
108.188,00 €

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Prejeli smo osem (8) vlog, od katerih so štiri (4) vloge predlagane za sofinanciranje, štiri (4) vloge pa ne izpolnjujejo pogojev
javnega razpisa.
Informativni seznam odobrenih vlog za 3. rok; znesek javnih virov sofinanciranja posamezne operacije znaša 35.000,00 €:

1. Vzhodna kohezijska regija:
Upravičenec
FABRIKOR, razvoj in proizvodnja prototipov,
d.o.o.

Občina
Maribor

Naziv operacije
KORUZA Brezžični optični sistem za urbana območja
(KORUZA Wireless Optical Communication System for Urban
Environments)

2. Zahodna kohezijska regija:
Upravičenec
ŠTULAR PLUS trgovina in storitve d.o.o.
Interaktivne Multimedijske Storitve MediaInteractive Franc Dolenc s.p.
TERMITNJAK, storitve s področja informacijske
tehnologije in inženirskih dejavnosti, d.o.o.

Občina
Kranj

Tagson: Green scalable solution for sustainable packaging

Škofja Loka

Emergency and Triage Information Manager

Ljubljana

Artificial-Intelligence-based Shopping Specialist and
Assistant

Preostanek nerazdeljenih sredstev 3. odpiranja znaša za:
-

Vzhodno kohezijsko regijo: 276.812,00 €
Zahodno kohezijsko regijo: 3.188,00 €

Naziv operacije

