
 

 
 

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1«  
 

Informativni seznam odobrenih vlog – 4. 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 280.000,00 EUR ostala neporabljena, od tega 3.188,00 
EUR v Zahodni kohezijski regiji in 276.812,00 EUR v Vzhodni kohezijski regiji, se je znesek 
neporabljenih sredstev prenesel v 4. odpiranje, tako da so planirana sredstva 4. odpiranja skupaj 
znašala 490.000,00 EUR, od tega za: 
 

 Vzhodno kohezijsko regijo:                   398.465,00 EUR,  
 Zahodno kohezijsko regijo:                     91.535,00 EUR. 

 
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.  
 
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 
 
Do roka za oddajo vlog (15. 5. 20199 je agencija prejela deset (10) vlog, od katerih so tri (3) vloge 
predlagane za sofinanciranje, dva (2) prijavitelja sta vlogi umaknila, dve (2) vlogi sta bili zavrženi, ena 
(1) vloga je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa, dve (2) vlogi pa sta bili 
zavrnjeni zaradi porabe sredstev na Zahodni kohezijski regiji. Odpiranje vlog je bilo 20. 5. 2019. 
 
Informativni seznam odobrenih vlog za 4. rok; znesek javnih virov sofinanciranja posamezne operacije 
znaša 35.000,00 €: 
 

1. Vzhodna kohezijska regija: 
Upravičenec Občina Naziv operacije 

Fin4Green, tehnologije, d.o.o. Postojna Fin4Green (E-Receipts and E-Guarantees Platform) 

 
2. Zahodna kohezijska regija: 

Upravičenec Občina Naziv operacije 

NT ELEKTROINŠTALACIJE, NEJC ČESEN 
S.P. 

Kranj 
PluginEPS: Innovative Plug-in Smart Electric 
Propulsion System for Clean Commercial and 
Leisure Boating 

Flycom Technologies, družba za tehnološke 
storitve, d.o.o. 

Kranj 
Prvi popolnoma avtonomni brezpilotni sistem za 
nadziranje sredstev (The First Fully-Autonomous 
Drone-Based Asset Inspection System) 

 
Preostanek nerazdeljenih sredstev 4. odpiranja znaša za: 
 
- Vzhodno kohezijsko regijo:        363.465,00 EUR, 
- Zahodno kohezijsko regijo:    21.535,00 EUR. 
 
 


