VLAGANJA V TURIZEM
Gazmend Ćatipi
Vodja Sektorja za spodbujanje ugodnega poslovnega okolja
Direktorat za turizem

Inspiring you to go your own way.

21. 3. 2022
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Nova vlaganja v turizem:

160 milijonov EUR

RAZVOJNE SPODBUDE MGRT
React EU

• Prestrukturiranje
gorskih centrov – 30
mio
• Nastanitvena
infrastruktura višje
kakovosti – 20 mio

48,8 mio EUR
Izplačila: 2022 -2023
Zaključek: 2023

Sklad za okrevanje in odpornost (NOO)
– Turizem & kultura

•

•

•

Javno turistična
infrastruktura (10 mio
EUR)
Nastanitvena
infrastruktura višje
kakovosti (69 mio EUR)
Nadgradnja Zelene
sheme

Zaključek: 2026

•

Upravljanje in razvoj vodilnih
destinacij

•

Javna turistična infrastruktura

•

Digitalizacija poslovanja (skupni
razpis MGRT)

•

Prehod na krožno gospodarstvo
(skupni razpis MGRT)

Vsaj 20 mio EUR

80 mio EUR

Izplačila: 2022 -2026

Kohezijska ovojnica
2021-27

Izplačila: 2022 -2029
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Zaključek: 2029

DVA RAZPISA:
1) Investicije v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne
znamenitosti v turističnih destinacijah za dvig kakovosti, ugleda in
vrednosti destinacij.
•

SKLAD ZA
OKREVANJE IN
ODPORNOST
Prva polovica 2022

Javne površine, dostopne poti, sprehajalne poti, javne plaže ob morju,
rekah, jezerih in ribnikih, planinske poti, javni pitniki in vodnjaki naravne
vode, spomeniki, parki, tematske ogledne površine, parkirne površine,
turistične znamenitosti, označevalne table, ipd.

UPRAVIČENCI: Lokalne skupnosti, javni zavodi, zveze društev.
PRIJAVE do 20. 4. 2022 in 20. 9. 2022
VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 60 % upravičenih stroškov oz. do največ 2 mio €
UPRAVIČENI STROŠKI: gradnja in oprema (v javno turistično infrastrukturo,
spremljajočo infrastrukturo in opremo za izboljšanje turistične ponudbe)

2) Investicije v nastanitvene kapacitete z višjo dodano vrednostjo,
kategorizirana s 3* ali več za:
• hotele, motele, gostišča, penzione, visoko kvalitetne kampe,
glampinge in turistične kmetije
•
•
•

dvig kakovosti in trajnostna naravnanost
digitalne rešitve
energetska in okoljska učinkovitost

UPRAVIČENCI: Gospodarske družbe (velika podjetja in MSP, z izjemo
podjetij v državni lasti)

RAZVOJNE SPODBUDE MGRT
INTEGRALNA SREDSTVA

• Spodbujanje ponovne
vzpostavitve letalske
povezljivosti Slovenije

2 mio EUR

• Uvajanje okolijskih in
trajnostnih znakov za
turistične namestitve in
gostinske ponudnike

• Sofinanciranje stroškov
podjetij iz panog
turizma v času
ponovnega zagona
dejavnosti po epidemiji
Covid-19

0,3 mio EUR

10 mio EUR
Izvajalec: SPIRIT
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TRIJE RAZPISI:
1) Spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije
z evropskimi in s tretjimi državami
UPRAVIČENCI: MSP in velika podjetja

VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV: odvisna od števila izvedenih letov in
pripeljanih potnikov (pavšalni znesek), omejena z maksimalnimi zneski

INTEGRALNA
SREDSTVA

2) Uvajanje okolijskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in
gostinske ponudnike
UPRAVIČENCI: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti
javnega in zasebnega prava, ki delujejo po področju turizma in
gostinstva in so registrirani po SKD za določeno dejavnosti

VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 5.000 € na objekt oz. atrakcijo, shema de minimis

3) Sofinanciranje stroškov podjetij iz panog turizma v času ponovnega
zagona dejavnosti po epidemiji Covid-19

2022

UPRAVIČENCI: MSP, ki je imel v letu 2020 izpad prihodkov od prodaje v
primerjavi z letom 2019 v višini 75%, ima zaposleno vsaj 1 osebo in deluje
v določeni SKD dejavnosti

RDEČA NIT VSEH INVESTICIJSKIH
PROJEKTOV!
• OKOLJSKA TRAJNOST – ne zgolj simbolična,
zahtevani resni premiki k razogljičenju

HVALA ZA
SODELOVANJE

Uporaba zelenih virov energije, doseganje visokih standardov energetske
varčnosti kot tudi minimalnih posegov in vplivov na okolje zlasti glede
porabe vode, ravnanja z odpadki, upoštevanje principa krožnega
gospodarstva, brez negativnih vplivov na okolje .

• DIGITALNA TRANSFORMACIJA poslovanja
• DVIG KOMPETENC KADROV

Hvala za vašo
pozornost!
gazmend.catipi@gov.si

