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POZIV MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM ZA SODELOVANJE NA PREDSTAVITVENEM 
DELU DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI V ČASU PREDSEDOVANJA 

SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju: DIH Slovenije) je osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, 
povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših praks, 
metodologij in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, 
inovacij modelov in procesov; ki podpirajo njihovo digitalno preobrazbo in dvigujejo njihove konkurenčne prednosti, 
ki temeljijo na digitalnem. DIH Slovenije omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji 
in širše. Osvešča in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih 
praks na lokalni, regionalni in mednarodni ravni predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za spodbujanje 
podjetništva. Z izgradnjo nacionalne mreže in vzpostavitvijo trajnostnega ekosistema si DIH Slovenije prizadeva 
povezati in podpirati različne industrijske sektorje, zagotavljajo širok spekter potreb in si prizadevati za podporo vsem 
industrijam, ki lahko koristijo in izkoristijo priložnosti digitalne transformacije. DIH Slovenije se osredotoča na podporo 
industrijskim panogam, ki jih slovenska strategija pametne specializacije poudarja kot prednostne, to so: pametna 
mesta in skupnosti, pametne stavbe in pametne tovarne. Vendar pa ne izključuje drugih industrij, torej vključuje vse, 
od visokotehnoloških do bolj tradicionalnih. Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in 
srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno inovacijsko stičišče 
Slovenije s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. 

Namen, cilj in predmet poziva 

Ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije v času predsedovanja Svetu EU v 2021 bo »Gospodarska prenova 
Evropske unije, temelječa na digitalnem in zelenem prehodu«. Ključni poudarki znotraj te prednostne naloge se 
nanašajo na gospodarske ukrepe za zeleni prehod in digitalno transformacijo, vključevanje načel trajnostnega razvoja 
v obstoječe poslovne modele in spodbujanju digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij. Na Direktoratu 
za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se prav zato v 
času predsedovanja odločili za izvedbo projekta DIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI. Več o 
samem projektu najdete tukaj. 

DIH Slovenije želi z nefinančno pomočjo vzpodbuditi sodelovanje podjetij na predstavitvenem delu  DIGITALNEGA 
SREDIŠČA SLOVENIJE – TEHNOLOGIJA ZA LJUDI, ki bo namenjeno prikazu naprednih tehnoloških rešitev slovenskih 
in mednarodnih podjetij, s poudarkom na razvoju družbe 5.0, digitalizacije, robotike in inovacij, umetne inteligence, 
HPC, kibernetske varnosti in drugih inovativnih tehnologij in rešitev. Sejemske oz. reprezentativne površine bodo 
omogočale prikaze/predstavitve rešitev/prototipov/produktov/storitev s področja naprednih tehnologij in bodo v 
samem središču dogajanja in zbiranja (mednarodne) poslovne javnosti, stroke, državnih institucij in druge 
zainteresirane javnosti. 
 
Ciljne skupine/upravičenci 
 
Na poziv se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 
Za opredelitev MSP prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.  
 
Glede izpolnjevanja pogojev prijavitelj soglaša z izjavo v spletni prijavi, s katero pod kazensko pravno in 
materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem pozivu. V primeru 
dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko DIH Slovenije zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. 
 
Vlogo za dodelitev nefinančne pomoči lahko vlagatelji vložijo ves čas veljavnosti poziva. Kadar je upravičenec uveljavil 
nefinančno pomoč po tem pozivu in se naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, ali ni 
izpolnjeval pogojev za celotno obdobje, za katero se dodeljuje nefinančna pomoč, ga DIH Slovenije obvesti, da 
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nefinančno pomoč vrne na način, da v roku 30 dni plača vse stroške gostovanja v razstavnem prostoru, za katere je 
neupravičeno prejel nefinančno pomoč. 
 
Regija izvajanja 
 
Aktivnosti se bodo izvajale na dveh programskih območjih, po naslednji delitvi: 
 
  57% kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS), 
  43% kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS). 
 
Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije. 
 
Potek aktivnosti 
 
Prijavitelj/prejemnik:  

 se prijavi na poziv prek spletne platforme, ki jo najde https://dihslovenia.si/eu-2021. 
 prek platforme izbere mesec in želen teden gostovanja v razstavnem prostoru.  
 prijavi prek platforme navede opis podjetja in razloge za predstavitev na digitalnem razstavišču.  
 je upravičen do maksimalnega zneska pomoči v višini 1281,48 EUR (DDV je vključen).  

 
V primeru ustreznosti prijavne vloge in zadostitvi kriterijev razpisovalca poziva, prijavitelja/prejemnika DIH Slovenije 
obvesti o izbiri in ga pozove k podpisu pogodbe. 
 
Po preteku obdobja gostovanja, ki je opredeljen v sklenjeni pogodbi med DIH Slovenije in prijaviteljem/prejemnikov, 
prijavitelj/prejemnik na e-naslov digitalno.sredisce@dihslovenia.si v roku osmih (8) dni po preteku obdobja gostovanja 
pošlje poročilo o sodelovanje na predstavitvenem delu Digitalnega središča Slovenije – tehnologija za ljudi. 
 
Postopek izbora 
 
Postopek izbora vodi odgovorna oseba Zavoda Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. 
 
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za prijavo. V primeru, 
da bo interes s strani prijaviteljev presegel število razpoložljivih mest, bo imel prednost prijavitelj, ki bo zbral višje 
število točk. Ustreznost podjetja se oceni na podlagi zastavljenih kriterijev. 
 
Ustreznost opisa podjetja 
 

Do 3 točke: 
 
0 – prijavitelj ni navedel opisa podjetja 
1 – prijavitelj je navedel pomanjkljiv opis podjetja 
2 – prijavitelj je navedel opis podjetja, vsebina je 
deloma kvalitetna 
3 – prijavitelj je navedel kvaliteten opis podjetja 
 

Skladnost dejavnosti podjetja z mesečno 
tematiko 

Do 2 točki: 
 
0 – prijaviteljeva dejavnost ni skladna z mesečno 
tematiko 
1 – prijaviteljeva dejavnost je deloma skladna z 
mesečno tematiko 
2 – prijaviteljeva dejavnost je skladna z mesečno 
tematiko 
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Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi 
sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba. 
 
DIH Slovenije si v primeru nejasnosti pridržuje pravico, da prijavitelja pozove k dopolnitvi prijavne vloge. 
 
Roki prijave na poziv 
 
Rok za prijavo za sodelovanje na pozivu je odprt do 31. 12. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest v razstavnem 
prostoru. 
 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
 
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega poziva za obdobje od 5. 7. 2021 do 31. 12 . 2021 znaša 
230.000 EUR. 
 
DIH Slovenije si pridržuje pravico, da lahko: 
 
● poziv oz. pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni, 
● začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na poziv. 
 
Upravičeni stroški, intenzivnost in znesek pomoči: 
 
Shema državne 
pomoči 

Upravičeni stroški Čas trajanja 
pomoči 

Intenzivnost 
pomoči 

Maksimalni znesek pomoči 
na upravičenca 

De minimis Stroški gostovanja v 
razstavnem prostoru 

6 dni 100% 1.281,48 EUR (DDV je 
vključen) 

 
Upravičeni stroški 6 dnevnega gostovanja v razstavnem prostoru zajemajo: 
 

- Najem personaliziranega razstavnega prostor 4m×3m s pultom, mizo, 2 stoloma, zaslonom, WI-FI za 6 dni, 
- interaktivno stojnico v virtualnem sejmu, 
- osnovno predstavitev podjetja v virtualnem okolju (povezave, digitalne brošure, promocijski materiali, 

predstavitveni video, statični grafični materiali). 
- uporaba sejne sobe – v vnaprej dogovorjenem terminu (do 60 min). 
 

 
Izvajanje aktivnosti je v organizaciji DIH Slovenije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki 
sredstev prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki 
nakazila subvencije. Gre za nefinančno podporo podjetjem. DIH Slovenije ne krije stroškov dela, potnih stroškov 
zaposlenih pri upravičencu ali drugih stroškov, ki niso opredeljeni s tem pozivom. 
 
Način dokazovanja upravičenih stroškov 
 
Prijavitelj/prejemnik nefinančne podpore izkazuje upravičenost stroškov z naslednjimi dokazili: 
 
- poročilo o sodelovanje na predstavitvenem delu Digitalnega središča Slovenije – tehnologija za ljudi. 
 
Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči 
 
Izvedba aktivnosti – tj. Gostov de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. 
Priglasitve: M001-2399245-2015/l). 
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Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, 
na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena 
in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta 
namen 
 
Roki in način prijave na poziv 
 
Rok za prijavo za sodelovanje na pozivu je odprt do 31. 12. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest v razstavnem 
prostoru.  
 
Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino poziva ter da se z njim strinja. 
Prijavo je potrebno izpolniti prek spletne platforme - https://dihslovenia.si/eu-2021. 
 
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa  
 
Prijavitelji bodo o uspešni prijavi obveščeni praviloma v roku osmih (8) dni od prijave. Prijavitelji bodo na podlagi 
obvestila o izboru in poziva, pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku petih (5) dni od prejema poziva na 
podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za vključitev v aktivnosti. Izvedba aktivnosti bo potekala od 
5. 7. 2021 do 31. 12. 2021.  
 
Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila so prijaviteljem na voljo na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega 
na elektronski naslov: digitalno.sredisce@dihslovenia.si. 
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IZJAVA - SODELOVANJE NA PREDSTAVITVENEM DELU DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE – 
TEHNOLOGIJA ZA LJUDI V ČASU PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 

 

Uradni naziv prijavitelja: 

Naslov: 

Matična številka podjetja (10 mestna številka): 

 

Izjavljamo, da ustrezamo pogojem za sodelovanje kot izhaja iz poziva za sodelovanje podjetjem v Digitalnem središču 
Slovenije – tehnologija za ljudi. Izjavljamo da: po velikosti spadamo med mikro oz. malo oz. srednje veliko podjetje v 
skladu z opredelitvijo velikosti podjetja iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. 
 
Izjavljamo, da smo bili seznanjeni in soglašamo s pogoji poziva za sodelovanje podjetjem v Digitalnem središču 
Slovenije – tehnologija za ljudi. Izvedba aktivnosti – tj. financiranje poteka na osnovi priglašene sheme de minimis 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. Priglasitve: M001-2399245-2015/l). 
 
Izjavljamo, da istih aktivnosti, ki jih bomo pridobili v obliki nefinančne pomoči podjetjem nismo in ne bomo uveljavljali 
v okviru drugih programov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ime in priimek podpis predstojnika - odgovorne oseba upravičenca:  
   
 Podpis:  
 Datum:  
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POROČILO O SODELOVANJE NA PREDSTAVITVENEM DELU DIGITALNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE – 
TEHNOLOGIJA ZA LJUDI 

Datum gostovanja v razstavnem prostoru: 

Naziv prijavitelja (podjetja): 

Poročilo pripravil: 

Opis aktivnosti: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Slikovno gradivo (poročilu dodajte najmanj 3 fotografije): 

 

 

 

 

 

Podpis in žig odgovorne osebe s strani prijavitelja: 

 

 

 
 


