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TrajnosTna 
poslovna sTraTeška 
Transformacija 
slovenskih podjeTij 
stopite na pot trajnostne poslovne uspešnosti   

Temelj trajnostne poslovne uspešnosti je uresničevanje 
zgolj tistih poslovnih odločitev, s katerimi podjetje znižuje 
negativne in povečuje pozitivne vplive na okolje, ljudi in 
skupnost v kateri deluje. Ne glede na potencialen visok 
dobiček oz finančni uspeh, so to brezpogojna trajnostna 
načela oz meje, ki jih podjetje ne prestopi.  

Podjetja, ki so že stopila na pot trajnostne strateške 
transformacije poslovanja, na trgu že dosegajo pomembno 
konkurenčno prednost. 

Stopiti na takšno pot je pogumna odločitev, zahteva 
zavzetost, pripadnost in zrelost vodstva in vseh zaposlenih.  

Vendar je to edina prava pot naprej,  ki bo zgradila močne 
temelje za trajno vrednost poslovnega uspeha.  



spiriT slovenija izvaja podporni nacionalni program, namenjen spodbujanju trajnostne 
poslovne uspešnosti malih in srednje velikih podjetij v obdobju 2019-2022.

v ta namen najavlja javni razpis: 

»spodBUjanje TrajnosTne poslovne sTraTeške 
Transformacije in raZvoj novih poslovnih 
modelov v slovenskih podjeTjih Za laŽje 
vkljUČevanje v GloBalne veriGe vrednosTi«

dodaTne informacije: 
SPirit Slovenija
Program trajnostne poslovne strateške transformacije  
slovenskih podjetij
t 059 089 506, 059 089 507, 059 089 508
www.spiritslovenia.si

namen: 

→ podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo v svoje poslovanje vključiti 
 trajnostne vidike poslovanja. Podjetja bodo na podlagi trajnostne strateške 
 poslovne transformacije dosegala višjo dodano vrednost in konkurenčno 
 prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšala 
 vključevanje v globalne verige vrednosti

cilji: 
→ dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje 
 velikih podjetij skozi trajnostno strateško poslovno transformacijo poslovanja 

→ v proces transformacije vključiti vsaj 60 malih in srednjih podjetij 

ciljna skupina podjetij in ključni kriteriji:
→ podjetja z vsaj 20 do največ 249 zaposlenih oseb v mesecu pred prijavo na razpis

→ pripravljenost in zrelost vodstva podjetij na aktivno vključitev v proces trajnostne 
 poslovne strateške transformacije poslovanja 

finanČna spodBUda
→ 100 % financiranje stroškov izvedbe strokovnega mentoriranja za pripravo 
 trajnostnih poslovnih strategij, poslovnih modelov in izvedbenih projektov 

→ do 50 % financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi ključnih projektov 
 za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij do višine 100.000 eUr.

prijava na javni razpis bo možna v petih opredeljenih rokih in s tem vključitev v 
program financiranja. prvi rok za prijavo je julij 2019, zadnji pa predvidoma april 2021.

predvidena oBjava javneGa raZpisa: Zadnji teden junija 2019


