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Prednostna os: 1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za 
večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva 

Prednostna naložba: 1.2.Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, 
centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem 

INOP 41 (Izvedbeni načrt OP) 

Specifični cilj: 1.2.2.Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij = 276.392.627 EUR 

260.392.627 € (EU) MGRT (ostalo MIZŠ) 

NIO 1: 

(Način izbora 
operacije): Javni 

razpis za 
dodeljevanje 

spodbud v okviru 
iniciative 
EUREKA 

14.000.000 € (EU 
80%)) 

 

Skupaj (EU+slo): 
17.500.000 € 

 

NIO 2: 

RRI - skupni 
razpis MIZŠ (6 

odpiranj) 

72.000.000 € 
(EU) 

(projekti do 0,5 
mio EUR) 

 

Skupaj (EU+slo): 
90.000.000 € 

 

 

 

NIO 3: 

Podpora strateškim 
razvojno 

inovacijskim 
partnerstvom 

(SRIP) na 
prioritetnih 

področjih pametne 
specializacije 

8.392.627 € (EU) 

 

Skupaj (EU+slo): 
10.490.783 € 

 

NIO 4: 
Dopolnjevanje  

SME instrumenta 

14.500.000 € (EU) 

 

Skupaj (EU+slo): 
18.125.000 € 

 

 

 

 

 

NIO 5: 

Pilotni / 
demonstracijski 

projekti  

 

10.200.000 € (EU) 

 

Skupaj (EU+slo): 
12.750.000 € 

 

 

 

 

NIO 6: 

Mali RRI - 
Krepitev 

kompetenc in 
inovacijski 

potencialov podjetij  

13.300.000 € (EU) 

 

Skupaj (EU+slo): 
16.625.000 € 

 

 

 

NIO 7: 

Podpora RRI 
projektom - 

investicije (za 
ekoinovacije - 28 
mio) - povratni 

viri 

128.000.000 € 
(EU) 

Skupaj (EU+slo): 
160.000.000 € 
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Prednostna os: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 

Prednostna naložba: 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem 
ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji 

INOP 43 

Specifični cilj: 3.1.2. Povečanje dodane vrednosti MSP 

290.253.430 € (EU) 

INOP 44 

Specifični cilj: 3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, 
predvsem start-up podjetij 

140.793.888 € (EU) 

NIO 1: 

Razvojne naložbe v MSP 
(povratni viri +  dvojčki) 

152.999.997 € (EU) 

 

DPKT 

 

Cilj do 2023:   

do 1775 MSP in skupin 
podjetij 

 

 

 

 

NIO 2:  

Podporne storitve za MSP 
(vavčerji) 

21.000.000 € (EU) 

 

DPKT - Potrjen 

 

Cilj do 2023:   

do 1148 MSP in potenc. 
Podjetnikov 

 

 

 

 

NIO 1: 
Spodbujanje 
nastajanja in 

delovanja 
podjetij,  start-

up podjetij -
povratni viri  

 

60.793.890 € 
(EU) 

 

DPKT 

 

Cilj do 2023:   

do 705 inov. 
MSP 

 

NIO 2: 

Spodbujanje za 
zagon podjetij P2 

 

30.000.000 € (EU) 

 

6 mio P2R (DRR) 

 

DPKT-Potrjen 

Cilj do 2023:   

podpora 400 mladim 
podjetjem, novim 

podjetniškim 
podjemom 

 

NIO 3: 

Mreža VEM 

 

16.000.000 € 
(EU) 

 

DPKT - 
Potrjen 

 

Cilj do 2023:   

do 550 MSP 

 

 

 

 

 

NIO 4: 

Storitve inovativnega 
okolja (SIO - univerz. 

inkubatorji, 
tehnlološki parki, 

podjetniški 
inkubatorji) 

16.000.000 € (EU) 

 

DPKT 

 

Cilj do 2023:   

do 550 MSP 
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IZPOSTAVLJENI REGIJSKI VIDIKI V 3. PREDNOSTNI OSI, 

prednostna naložba 3.1. „Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in 

spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji“ 

 

 

- Pod specifičnim ciljem: "3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij", NIO 3: "Mreža   

    VEM" je predvideno izvajanje sodobnih oblik podpornih storitev preko izbranih vstopnih točk VEM na regionalni/lokalni  

    ravni. Zasledovana bo ustrezna regijska pokritost, prav tako pa bodo točke VEM sodelovale z deležniki znotraj regije, ki  

    jo pokrivajo. 

 

- Pod specifičnim ciljem: "3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij", NIO 4: "Storitve 

inovativnega okolja" se za storitve subjektov inovativnega okolja (SIO) načrtuje tudi regionalni steber. 


