
 

 

ČLANEK 6/2021 

 

PREDVIDOMA V SEPTEMBRU 2021 

PONOVNO PRIHAJAJO VAVČERSKE SPODBUDE IZ PROGRAMA 

»REACT EU – VAVČERSKI SISTEM SPODBUD  

MALIH VREDNOSTI ZA MSP« 

 

Vavčerji so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem in so namenjeni 

sofinanciranju storitev, ki jih podjetja pogosto potrebujejo. 

 

Gre za bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih 

lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence, zlasti v času med epidemijo Covid-

19. Vavčerje lahko podjetja načeloma najemajo skozi vso leto, pridobijo jih hitro in na dokaj 

enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve).  

 

Slovenski podjetniški sklad je tudi v letu 2021 s strani podjetij beležil velik interes po koriščenju 

vavčerjev, zato se je že v prvi polovici letošnjega leta, zaprlo kar nekaj javnih pozivov za 

posamezne vrste vavčerjev. Pri porabi so prednjačili predvsem vavčerji s področja digitalizacije. 

Povpraševanje po teh vavčerjih je namreč zelo hitro preseglo razpoložljiva sredstva Sklada. 

 

Trenutno so na dan 18.8.2021 še odprti naslednji vavčerji:  

• VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke  

• VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih  

• VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino  

• VAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP 

• VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva 

 

Za vsako skupino vavčerjev SPS objavi javni poziv, na osnovi katerega 

podjetje odda e-vlogo, katera je kar najbolj poenostavljena. 

 

Osnovne značilnosti vavčerjev: 

• Enostavne spodbude malih vrednosti za MSP 

• Hitra obravnava 

• Vavčerji na voljo skozi vso leto (javni pozivi so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev) 

• Sofinanciranje v višini 60 % oz. do 9.999 EUR za posamezen vavčer 

• Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/leto 

• Upravičeni stroški vavčerjev za večina vsebinskih področij so od 01.01.2019 dalje 

(obstajajo izjeme - zato je nujno potrebno prebrati vsak javni poziv) 

 

Predvidoma od septembra naprej bodo ponovno na voljo vavčerji z 

različnimi vsebinami iz programa REACT EU. 

 



 

 

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so namreč 15. julija 2021 objavili, da so 

odobrili dodatna evropska sredstva za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih 

vrednosti za MSP«.  

 

Za dobrih 26 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za 

podjetništvo, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 13 milijonov evrov. Gre za sedmo 

naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za 

okrevanje po epidemiji. 

 
 

Projekt bo prispeval k okrevanju gospodarstva po krizi epidemije covida-19, saj bo malim in 

srednje velikim podjetjem omogočil bistveno poenostavljen dostop do spodbud malih vrednosti, 

s pomočjo katerih bodo krepila konkurenčnost in kompetence. Projekt bo med drugim spodbujal 

inovativnost na področju digitalizacije, krožnega gospodarstva, certificiranja, zaščite 

intelektualne lastnine, prenosa lastništva in internacionalizacije. 

 

Aktualne informacije o odprtih javnih pozivih za vavčerje z veljavnimi pogoji 

najdete na: 

• https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi  

 

 

SPS ob prijavi preverja ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve 

podjetjem sporoči odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja  lahko na podlagi dokazil o 

plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v 

višini max. 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, je manjša od 

9.999,00EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000,00 EUR na 

leto. 

 

Dodatne priloge se prilagajajo glede na vsebine posameznega vavčerja in 

javnega poziva. 

 

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih 

poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah.  

 

https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi


 

 

 

Na SPOT svetovanje Pomurje vam v postopku pridobivanja vavčerjev nudimo naslednjo 

brezplačno pomoč: 

• promocija, informiranje in pomoč pri pripravi vloge na vavčerje 

• pomoč in svetovanje o tem, kaj vse mora podjetje priložiti k zahtevku za izplačilo 

sofinanciranja 

 

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski 

naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja objavljajo na spletni strani SPS. 

 

 

Spremljajte nas na: 

W:     https://www.spotpomurje.si  

     https://www.facebook.com/SPOTPomurje/  

 

 

Pripravil:  

Roman Wolf, svetovalec                   18. avgust 2021 

SPOT svetovanje Pomurje (Pomurska gospodarska zbornica) 

 

 

Viri: 

- https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi 

 

- https://www.gov.si/novice/2021-07-15-13-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-

eu-za-vavcerski-sistem-dodeljevanja-spodbud-malim-in-srednje-velikim-podjetjem/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 
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