IZVEDBA STRATEGIJE*
Viri za izvedbo strategije
Usmeritve iz strategije bodo izvedene prek MGRT, javne agencije SPIRIT Slovenija,
Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke.
Za izvedbo se bodo uporabili finančni viri Nacionalnega programa za obnovo in odpornost
2021 - 2029 in Večletnega finančnega okvira 2021-2027. Možni pa so tudi drugi viri, vključno
kombiniranje s sredstvi iz Programov EU (npr. Horizon Europe, InvestEU, ipd.).
Podpora digitalni transformaciji podjetij bo potekala z uporabo (i) nepovratnih sredstev
(subvencije), (ii) povratnih sredstev (lastniški kapital – semenski, tvegani, (mikro) posojila in
garancije s subvencijo obrestne mere) ter (iii) s kombiniranjem različnih oblik (na primer
semenski kapital kombiniramo z nefinačno pomočijo v obliki mentoriranja in usposabljanja).

Načrt ukrepov za doseganje ciljev
Tabela 4: Pregled ukrepov, virov, sredstev in časovnica
Ukrep

Vsebina

Digitalna
transformacija
gospodarstva

Izvedba javnega razpisa za
subvencije za podjetja,
predvsem velika in večja
srednje velika podjetja, ki
sodelujejo tudi z MSP.

Hibridni oblak

Pilotna izvedba hibridnega
računalniškega oblaka na
MGRT bo po fazi testiranja in
prve praktične uporabe
omogočila replikabilnost na
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Vir
sredstev
NOO

Višina sredstev

Rok za izvedbo

44 mio EUR

NOO

2,5 mio EUR

4Q 2021 objava JR
4Q 2021 sprejetje
Strategije na Vladi RS
2Q 2022 sprejete
Smernice za inovativno
javno naročanje
4Q 2021 objava
inovativnega JN,
2Q 2022 izbor
hibridnega oblaka

Ukrep

Večdržavni projekt
1: IPCEI Skupna
evropska
infrastruktura
podatkov in storitev

Večdržavni projekt
2: Evropska
blockchain
infrastruktura
storitev (EBSI)

Večdržavni projekt
3: IPCEI
Nizkoporabni
procesorji in
polprevodni čipi
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Vsebina
drugih institucijah omogočila
digitalno transformacijo
procesov na področju javnih
storitev, ki jih zagotavlja
država za porabo evropskih
sredstev.
Gre za povezani projekt
skupnega evropskega interesa
naslednje generacije
infrastrukture podatkov in
storitev, katerega namen je
razvoj t.i. evropskega oblaka,
katerega cilj je vzpostaviti
naslednjo generacijo
energetsko varčne
infrastrukture in storitev od
Edge (večja zmogljivost, hiter
prenos podatkov) do Cloud
(dostop do podatkov brez
namestitve aplikacij)
tehnologije.
Cilj projekta EBSI je uvesti
energetsko učinkovito in
varno infrastrukturo, ki temelji
na verigi blokov za
zagotavljanje čezmejnih javnih
storitev v EU. Nadgradila se
bodo vozlišča v omrežju in
povezali BC infrastrukture vsaj
3 držav članic EU z EBSI.
Namen projekta je okrepitev
zmogljivosti pri načrtovanju in
povečanje avtonomije in
odpornosti verig vrednosti
polprevodnikov v EU in
Slovenije. Glavni poudarek bo
na digitalni obdelavi podatkov
in komunikaciji z doseganjem

Vir
sredstev

Višina sredstev

Rok za izvedbo

NOO

5 mio EUR

2Q 2024 druga
generacija infrastrukture
v oblaku

NOO

2,5 mio EUR

4Q 2022 izvedba storitev
EBSI

NOO

2,5 mio EUR

2Q 2023 začetek
izvajanja projektov

Ukrep

Podporno in
poslovno okolje za
digitalizacijo
Subvencije za
digitalno
transformacijo MSP
Posojila za digitalno
transformacijo
Sklad semenskega in
tveganega kapitala
za startup in scaleup
podjetja
Krožni in digitalni
poslovni modeli

Subjekti
inovativnega okolja
Subvencije za zagon
podjetij
Vsebinska podpora
podjetjem

»Digitalni« vavčerji

Vsebina
energetske učinkovitosti v
smeri trajnostnih ciljev.
Podpora storitvam DIHS, EDIH,
zbornicam, ipd.
Podpora MSP pri digitalni
transformaciji
Sofinanciranje investicij MSP v
digitalno transformacijo
Zagotavljanje semenskega in
tveganega kapitala za podjetja

Subvencije MSP za
spremembo poslovnih
modelov v smeri krožne in
digitalne transformacije
Sofinanciranje storitev
tehnoloških parkov,
inkubatorjev, itd.
Subvencioniranje zagona
inovativnih startup podjetij
Financiranje storitev
(pospeševanik, mentoriranje,
usposabljanje) za podjetja, ki
prejejo subvencijo ali
semenski kapital
Male oblike podpore za MSP
za dvig digitalnih kompetenc,
digitalni marketing, pripravo
digitalne strategije in
izboljšanje kibernetske
varnosti

Vir
sredstev

Višina sredstev

Rok za izvedbo

VFO
20212027
VFO
20212027
VFO
20212027
VFO
20212027

V usklajevanju

2022 – 2027

V usklajevanju

2022 - 2027

V usklajevanju

2022-2027

V usklajevanju

2022-2027

VFO
20212027

V usklajevanju

2022-2027

VFO
20212027
VFO
20212027
VFO
20212027

V usklajevanju

2022- 2027

V usklajevanju

2022-2027

V usklajevanju

2022-2027

VFO
20212027

V usklajevanju

2022-2027

*Povzeto po dokumentu »Strategija digitalne transformacije gospodarstva«

Stran 3

