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Javne podpore za podjetja v 

Avstriji



◼ tudi če vlagatelj prošnje izpolnjuje vse pogoje, nima 

zakonite pravice za prejem finančne pomoči

◼ prošnjo za finančno pomoč je treba vložiti pred 

izvedbo projekta oz. investicije

◼ vložitev prošnje je v večini primerov možna na spletni  

strani pristojne organizacije

◼ kopije računov, položnic in potrdila o plačilu je nujno 

treba shraniti! 

Pomembna opozorila



◼ Namen podpore je zmanjševanje porabe energije in 

porabe ogljikovega dioksida

◼ podpora za investicije v podjetniška poslopja in 

električno mobilnost 

◼ npr.: investicije v solarne naprave, v lesno biomaso, v 

izmenjavo oken, v ogrevanje s peleti, v toplotno 

izolacijo

◼ ! Tudi: investicije v električna vozila !

◼ Nepovratna sredstva 

◼ Več informacij na spletni strani: 

https://www.umweltfoerderung.at/

Investicije:
KPC -Umweltförderungen

https://www.umweltfoerderung.at/


Investicije:
Land Kärnten - Alternativenförderung

◼ pogoji so podobni KPC-podpori

◼ podpora dežele Koroške, oddelka za okolje 

◼ rok vložitve možen še do 31.12.2020

◼ vlogo je potrebno oddati po elektronski pošti ali po 

pošti, vzorci za vlogo so na voljo na spletni strani 

dežele Koroške

◼ več informacij na spletni strani: 

https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-

Leistungen

https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen


◼ investicije podjetnika v lastno izobraževanje 

◼ stroški izobrazbe znašajo minimalno EUR 1.000,-

◼ podpirajo se izključno izobrazbe pri ustanovah s 

certifikatom

◼ podpora znaša 50%, max. EUR 2.000,-

◼ več informacij na spletni strani: 

https://kwf.at/foerderung/

izobraževanja:
KWF – Qualifizierungsscheck

https://kwf.at/foerderung/


◼ podpora AMS-a za samostojnega podjetnika v primeru 

zaposlitve prvega delojemalca

◼ Delodajalec/podjetnik mora biti polno zavarovan pri 

zavarovalnici SVS za obdobje 3 mesecev 

◼ višina podpore: 25 % bruto plače za maks. 12 mesecev

◼ Prošnjo za podporo je treba vložiti v roku 6 mesecev 

po zaposlitvi

◼ Več informacij na spletni strani: 

https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-

personalsuche/foerderungen/

Zaposlitev delojemalca:
AMS – „Beihilfe für EPU“

https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/foerderungen/


◼ finančna podpora za izobraževanje sodelavcev le v 

primeru, da delodajalec prevzame stroške izobrazbe

◼ Pogoj je, da je sodelavec dopolnil 45 leto starosti. V 

primeru, da je star manj kot 45 let, se stroški krijejo 

le v primeru, če stopnja izobrazbe ne presega 

dokončane osnovne šole.

◼ Izobrazba mora izpolnjevati določene pogoje, npr.: 

trajati mora vsaj 16 ur

◼ Podpora znaša 50% stroškov tečaja in pod določenimi 

pogoji 50% stroškov za stroške osebja

◼ Več informacij na spletni strani: 

https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-

personalsuche/foerderungen/

izobraževanja: 
AMS – Qualifizierungsförderung für Beschäftigte

https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/foerderungen


Härtefallfond

◼ Vloga prošnje - izključno na spletni strani: 

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-phase-

2.html

◼ Pogoji so: Podjetnik znatno občuti posledice epidemije 

Covid-19 in izpolnjuje enega od sledečih pogojev:  

▪ izguba prometa v višini 50% v primerjavi z mesecem za leto 

poprej

▪ podjetnik ni zmožen kriti tekočih stroškov

▪ podjetnik je moral ali zapreti podjetje oz. mu je bilo 

prepovedano sprejemati stranke v poslopje 

◼ Treba je vložiti prošnjo za vsak mesec posebej (za obdobje 

9 mesecev je možno prositi za podporo šestih mesecev)

◼ Comeback-Bonus v višini 500 EUR

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-phase-2.html


Brezplačne storitve gospodarske zbornice 

◼ svetovanja na področju delovnega, gospodarskega in javnega 

prava 

◼ Gospodarska zbornica vam pomaga 

▪ pri ustanovitvi podjetja 

▪ pri vprašanjih glede najemniških pogodb, pri težavah z 

uradi 

▪ pri vprašanjih glede davčnega prava, pri vprašanjih glede 

digitalizacije (npr.: oblika spletne strani, e-commerce)

▪ pri vprašanjih glede finančnih podpor, itd.

▪ Pri vprašanjih glede eksporta in importa in tujega prava

◼ Nudimo vam obsežna znanja na področju različnih branž

◼ Nudimo vam brezplačne Workshope s strokovnjaki

◼ Z veseljem vam nudimo pomoč



◼ www.kwf.at

◼ www.aws.at

◼ www.oeht.at

◼ www.umweltfoerderung.at

◼ www.ffg.at

◼ www.ams.at

◼ https://www.wko.at/service/w/foerderungen.html

Linki

http://www.kwf.at/
http://www.aws.at/
http://www.oeht.at/
http://www.umweltfoerderung.at/
http://www.ffg.at/
http://www.ams.at/
https://www.wko.at/service/w/foerderungen.html
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