
    
 

Stran 1 od 3 

 

 

Javni razpis Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega 
okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« 

 
POVZETEK O POTEKU IN REZULTATIH PORABLJENIH SREDSTEV 

 
SPLOŠNO O JAVNEM RAZPISU: 
 
Javni razpis Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 
2017 »SIO 2016-2017« (v nadaljevanju: javni razpis) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 67, dne 28. 
oktobra 2016. 
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev subjektom inovativnega okolja, z namenom izvajanja aktivnosti, 

opredeljenih v ZPOP-1 za ciljne skupine v letih 2016 in 2017. 

 
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Rok za oddajo vlog je bil 28. 11. 2016. 
 

ZBIRNI PODATKI O OBRAVNAVI VLOG: 
Na osnovi predloga komisije se za sofinanciranje odobrile naslednje vloge: 

 
1. VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 

Zap. 
št.  

Upravičenec Naziv operacije 
Znesek javnih virov 
financiranja operacije  

1 IRP, inštitut za raziskovanje podjetništva, zavod SIO-TOVARNAPODJEMOV-2016-17 239.996,55 € 

2 Pomurski tehnološki park SIO-PTP-2016-17 140.000,00 € 

3 
RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za 
Koroško d.o.o. 

SIO-RRAKOROŠKA-2016-17 90.467,95 € 

4 Inkubator savinjske regije d.o.o. SIO-ISR-2016-17 73.167,00 € 

5 
SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno 
svetovanje d.o.o. 

SIO-SAŠA-2016-17 138.007,00 € 

6 Zavod Znanje Postojna, javni zavod SIO-ZZP-2016-17 62.874,00 € 

7 Podjetniški inkubator Kočevje 
SIO-PODJETNIŠKI-INKUBATOR-KOČEVJE-2016-
17 

93.900,50 € 

8 Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj d.o.o. SIO-PIP-2016-17 133.218,50 € 

SKUPAJ 971.631,50 € 

 
 

2. ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 

Zap. 
št.  

Upravičenec Naziv operacije 
Znesek javnih virov 
financiranja operacije  

1 Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. SIO-LUI-2016-17 239.977,80 € 

2 Tehnološki park Ljubljana d.o.o. SIO-TEHNOLOŠKIPARKLJUBLJANA-2016-17 233.997,00 € 

3 Inkubator d.o.o. Sežana SIO-INKSEŽANA-2016-17 50.151,65 € 

4 Primorski tehnološki park d.o.o. SIO-PTP-2016-17 196.591,60 € 

5 
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske 
d.o.o. 

SIO-UIP-2016-17 180.454,00 € 

SKUPAJ 901.172,05 € 
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Izmed 16 vlog je 13 vlog izpolnjevalo pogoje za kandidiranje in druga določila javnega razpisa, 3 vloge pa niso. Te vloge so 
bile s sklepom zavrnjene. 

 
3. ZAVRNJENE VLOGE 

 

Zap. 
št.  

Upravičenec Razlog Kohezijska regija  

1 Štajerski tehnološki park d.o.o. 

Vloga ni skladna s točko 3 javnega razpisa SIO 2016-2017: »Obdobje 
upravičenosti po tem javnem razpisu je od dneva oddaje vloge na javni razpis 
do 31.12.2017.« Prijavitelj je v vlogi navedel datum pričetka operacije 
25.11.2016, datum oddaje vloge pa je bil 28.11.2016. 

Vzhod 

2 Regionalni center za razvoj d.o.o. 
Prijavitelj ne izpolnjuje določil 6. alineje točke 5.1 javnega razpisa SIO 2016-
2017, in sicer pogoja za kandidiranje, ki se glasi »prijavitelj ima poravnane 
obveznosti do Republike Slovenije«. 

Vzhod 

3 
Razvojni center za informacijske 
in komunikacijske tehnologije 
d.o.o. 

Prijavitelj ne izpolnjuje določil 6. alineje točke 5.1 javnega razpisa SIO 2016-
2017, in sicer pogoja za kandidiranje, ki se glasi »prijavitelj ima poravnane 
obveznosti do Republike Slovenije« in da ne teče pravda med ministrstvom ali 
agencijo in upravičencem v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z 
izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi 
neupravičene porabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča 

Zahod 

 
 
DOSEŽENI REZULTATI: 
 

Zastavljeni cilji 
Doseženi 
rezultati 

Obrazložitev v primeru odstopanj 
Načrtovana 
poraba 
sredstev 

Dejanska poraba 
sredstev 

Podprtih najmanj 20 SIO 13 
Kazalnik ni bil dosežen. 
Na javni razpis se je javilo 16 prijaviteljev od katerih 3 
niso izpolnjevali pogojev 

1.872.803,55 
EUR 
 
 

1.729.100,02 EUR 
 
92,33% realizacija 

Organiziranih najmanj 120 
enodnevnih podjetniških 
dogodkov 

358 

Kazalnik je bil presežen. Kazalnik je bil zastavljen nižje, 
ker so v predhodnem obdobju SIO izvajali manj 
enodnevnih podjetniških dogodkov in se v večji meri 
osredotočali na svetovanje. 

Evidentiranih najmanj 600 
inovativnih poslovnih idej 

503 

Kazalnik ni bil dosežen. 
Ocenjujemo, da kazalnik ni bil dosežen zaradi 
kasnejšega pričetka izvajanja aktivnosti saj je skoraj v 
celoti izpadlo leto 2016. 

Zagon najmanj 250, 
inovativnih podjetij, ki so 
rezultat dela SIO 

126 

Kazalnik ni bil dosežen. 
Ocenjujemo, da kazalnik ni bil dosežen zaradi 
kasnejšega pričetka izvajanja aktivnosti saj je skoraj v 
celoti izpadlo leto 2016. 

Najmanj 200 podjetij, ki 
prejme nefinančno podporo 

1.334 
Kazalnik je bil presežen. 
Podjetja so v primeru, da so prejela več različnih oblik 
podpore štela večkrat. 

 
 

Število organiziranih 
enodnevnih ali 
večdnevnih 
podjetniških 
dogodkov 

Število različnih uporabnikov po spolu in 
starosti (do in nad 29 let) pri čemer se vsak 
uporabnik šteje enkrat, ne glede na število 
udeleženih aktivnosti 

Število podjetij, ki 
prejme nefinančno 
podporo 

Število podjetij, ki prejme 
podporo 

460 
od tega 358 

enodnevnih  in 102 
dvo- ali več dnevna 

do 29 let 4340 52,64% 

1217* 1217* 

nad 29 let 3905 47,36% 

ženske 4124 50,01% 

moški 4121 49,99% 

ženske do 29 let 2069 50,18% 

moški do 29 let 2270 49,82% 

ženske nad 29 let 2055 55,09% 

moški nad 29 let 1851 44,91% 



    
 

Stran 3 od 3 

 

*Gre za število podjetij, ki so prejela podporo pri čemer se je vsako podjetje štelo zgolj enkrat ne glede na obseg in vrsto storitev, ki so jih 
koristili.  

 
 
Agencija je v letu 2017 nadaljevala v letu 2016 začeto izvajanje Javnega razpisa, ki je bil namenjen izvedbi podpornih 
storitev subjektov inovativnega okolja (SIO) z namenom vzpostavljanja celovitega, standardizirane in geografsko ter 
programsko uravnotežene podpore zagonu, razvoju in rastni inovativnih podjetij. Znotraj treh nosilnih stebrov; tehnološki 
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so v svoji organiziranosti in obliki delovali povsem primerljivo a 
hkrati upoštevali lokalne specifike in potrebe je bilo v letu 2016 izbranih 13 upravičencev. Ti so skupaj nagovorili številne 
zainteresirane k podjetniškemu start-up razmišljanju in skupaj pomagali pri razvoju 1217 podjetjem, dosegli več kot 460 
različnih izvedenih podjetniških dogodkov, poglobljeno obravnavo več kot 460 inovativnih idej in realizacijo 126 novih 
inkubiranih podjetij v 13 podpornih okoljih vzhodne in zahodne kohezijske regije. Skupaj je bilo za podporne storitve 
subjektov inovativnega okolja izplačanih 1.729.100,02 EUR od razpoložljivih 1.872.803,55 EUR, kar znaša 92,33 % 
realizacijo. 

 
 

Ljubljana, 24.1.2018 


