
    
 

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – FAZA 2« 
 

INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG ZA 1. ROK (29.09.2017) 
 
 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v 
Uradnem listu RS, št. 42/17 dne 04.08.2017 objavila Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – FAZA 2« (v 
nadaljevanju: javni razpis SME 2/17). 
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa SME 2/17 v okviru 1. roka za oddajo vlog, je 
7.000.000,00 EUR, od tega: 

 programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR, 
 programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR. 

 
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji.  
 
Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok (29.09.2017) je: 
 

1. Programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija 
 

Upravičenec Naziv RRI operacije 
Znesek javnih 

virov 
financiranja v €  

RAZVOJNO TEHNOLOŠKI CENTER 
d.o.o. 

Wheely - Električni avto z ICT sistemom za invalidne na vozličkih 1.504.200,00 

VEPLAS velenjska plastika, d.d. 
Lamelna vetrna turbina z dodatno funkcijo čiščenja onesnaženega 
zraka 

1.584.959,17 

PODKRIŽNIK, specialna strojna 
industrija, d.o.o. 

Razvoj naprednega planocentričnega pogonskega sklopa s 
patentirano rešitvijo delovanja zaprte kletke in uporabo S ozobja z 
integriranim enkoderjem in vgrajenim namensko razvitim 
momentnim senzorjem ter samozaznavnim sistemom spremljanja 
stanja 

747.754,24 

SKUPAJ programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija 3.836.913,41 

 
Neporabljena sredstva v višini 218.186,59 EUR se prenesejo v 2. rok v okviru programskega območja Kohezijska regija 
vzhodna Slovenija. 
 

2. Programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 
 

Upravičenec Naziv RRI operacije 
Znesek javnih 

virov 
financiranja v €  

AEROSOL razvoj in proizvodnja 
znanstvenih instrumentov d.o.o. 

Odkrivanje neantropogenega onesnaževanja zraka 640.840,51 

AS AN, Proizvodnja, razvoj, trgovina in 
storitve, d.o.o. 

Rastlinska hranila iz morske vode za nadomestitev gnojil, pesticidov 
in fungicidov v kmetijski in vrtnarski proizvodnji 

1.444.237,50 

BIOSISTEMIKA, raziskave in razvoj, 
d.o.o. 

Pametni ELN za znanosti o življenju in industrijo 652.177,33 

SKUPAJ programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 2.737.255,34 

 
Neporabljena sredstva v višini 207.644,66 EUR se prenesejo v 2. rok v okviru programskega območja Kohezijska regija 
zahodna Slovenija. 


